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ANEXE 

 

Liceul Tehnologic ―Dimitrie Bolintineanu‖ își desfășoară întreaga activitate promovând 

profesionalismul, creativitatea, inovația, comunicarea, lucrul în echipă, eficiența, receptivitatea la 



nevoile educaționale ale comunității, libertatea de exprimare, formarea caracterului, moralitatea și 

spiritualitatea, gândirea critică, etc. Întreaga activitate va avea în vedere: comunicarea deschisă, 

spiritul colegial, realizarea integrală și la timp a sarcinilor de serviciu, relații democratice, de 

colaborare și sprijin reciproc, transparența decizională realizată prin organismele colective (Consiliul 

profesoral, Consiliul de administrație), promovarea calității și recompensarea personalului, etc 

 

                                      CAPITOLUL I  CADRU DE REGLEMENTARE  

DISPOZIȚII GENERALE: 

 Art.1.Prezentul Regulament Intern conține norme specifice privind organizarea și funcționarea 

Liceului Tehnologic ―Dimitrie Bolintineanu‖  în conformitate cu normele generale prevăzute în 

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar în Legea 

Educației Naționale și în Statutul personalului didactic.  

Art.2.Respectarea Regulamentului Intern este obligatorie pentru întregul personal al Liceului 

Tehnologic ―Dimitrie Bolintineanu‖ , pentru toți elevii școlii și părinții acestora, precum și pentru alte 

categorii de persoane care, direct sau indirect, intră sub incidența normelor pe care acesta le conține. 

Nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ constituie abatere 

și se sancționează conform prevederilor legale.  

Art.3.Prezentul Regulament Intern este elaborat în conformitate cu prevederile ROFUIP modificat si 

completat, aprobat prin Ordinul nr. 4183 din 04.07.2022, publicat în MONITORUL OFICIAL  

Partea I nr. 675 din 06 iulie 2022. 

 Art.4.În unitatea noastră, potrivit legii, sunt interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni 

politice, desfășurarea activității de propagandă politică și a activităților ce pun în pericol integritatea 

fizică și psihică a elevilor sau a personalului din unitate. 

 Art.5.Orice persoană străină reprezentând organizații nonguvernamentale, radioul, presa sau 

televiziunea, au acces în incinta școlii numai cu permisiunea directorului. 

 Art.6. Diriginții au obligația să prezinte Regulamentul,  la începutul fiecărui an şcolar, elevilor şi 

părinţilor regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, pe care și-l vor asuma 

prin semnătură.  

Art.7.Regulamentul  intră în vigoare după dezbaterea lui în Consiliul profesoral la care participă cu 

drept de vot și personalul didactic auxiliar și nedidactic, Consiliu reprezentativ al părinților și 

asociației părinților, Consiliul școlar al elevilor și aprobarea prin hotărâre în Consiliul de administrație 

și cuprinde reglementări specifice condițiilor concrete de desfășurare a activității, în concordanță cu 

prevederile legale în vigoare. 

 a)După aprobare, Regulamentul se înregistrează la secretariatul liceului. 

 b)Pentru aducerea la cunoștința personalului, a părinților, a elevilor se va afișa pe site-ul școlii. 

 c)Diriginții au obligația de a prezenta anual elevilor și părinților Regulamentul  la începutul anului 

școlar. 

 d)Personalul liceului, părinții, tutorii/susținătorii legali și elevii își vor asuma, prin semnătură, faptul 

că au fost informați cu privire la Regulamentul. 

 Art.8.Regulamentul  va fi revizuit în termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an școlar, 

sau de câte ori este nevoie. Propunerile pentru revizuirea Regulamentului  se depun în scris și se 

înregistrează la secretariatul liceului, de către organismele care au avizat/aprobat regulamentul și vor 

fi supuse procedurilor de avizare și aprobare prevăzute în prezentul regulament.  



Art.9. (1)Unitatea de învățământ se organizează și funcționează pe baza principiilor stabilite în 

conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 (2)Conducerea Liceului Tehnologic ―Dimitrie Bolintineanu‖ își fundamentează deciziile pe dialog și 

consultare, promovând participarea părinților la viața școlii, respectând dreptul la opinie al elevului și 

asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a acestora, 

în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art.10.Liceul Tehnologic ―Dimitrie Bolintineanu‖se organizează și funcționează independent de 

orice ingerințe politice sau religioase, în incinta acesteia fiind interzise crearea și funcționarea oricăror 

formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și prozelitism religios, 

precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală și conviețuire socială, 

care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a beneficiarilor primari ai educației și a 

personalului din unitate.  

Art.11.Liceul Tehnologic ―Dimitrie Bolintineanu‖este unitate de învățământ acreditată și face parte 

din rețeaua școlară națională, care se constituie în conformitate cu prevederile legale.  

 

 

                 CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA UNITĂȚII ȘCOLARE  

 

1. PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT - STANDARDELE PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

Art.12.În cadrul procesului de învățământ, cadrele didactice exercită asupra elevilor, în mod conștient 

și sistematic, un ansamblu de acțiuni pentru formarea personalității acestora în concordanță cu 

cerințele idealului educațional prevăzut de Legea Educației Naționale. 

 1)În procesul instructiv – educativ rolul conducător îl are cadrul didactic care conduce acest proces 

potrivit obiectivelor activității; 

 2)În procesul instructiv – educativ cadrul didactic interacționează și conlucrează cu elevii, dezvoltând 

un real parteneriat cu aceștia;  

3)Predarea este activitatea profesorului de comunicare a cunoștințelor, de organizare, coordonare și 

stimulare a activității elevilor în vederea asigurării unui cadru adecvat formării personalității acestora; 

4)Învățarea înglobează totalitatea acțiunilor și deprinderilor pe care trebuie să le întreprindă/dezvolte 

elevul în procesul de învățământ.  

Art.13.Procesul instructiv – educativ se realizează prin activități curriculare și extracurriculare,  

respectand normele  in vigoare.  

1)Personalul didactic are dreptul de utilizare a tuturor echipamentelor din dotare, care le sunt necesare 

în procesul instructiv – educativ și pentru propria perfecționare (calculatoare, copiatoare, aparatură 

audiovideo etc.) cu condiția asigurării consumabilelor necesare. Pentru activitățile realizate în cadrul 

comisiilor metodice, școala trebuie să asigure consumabilele.  

(2)Toate cadrele didactice din liceu au datoria de a se preocupa de conservarea și îmbunătățirea bazei 

materiale a școlii și de a utiliza, cu responsabilitate, resursele materiale din dotare. Este interzisă 

folosirea în interes personal a materialelor didactice și a echipamentelor aflate în dotarea școlii. 

 Art.14.În învățământ se urmărește realizarea competențelor disciplinare, dezvoltarea creativității, 

abilităților de comunicarea ale elevilor și formarea atitudinilor fundamentale ale elevilor.  



1)Competențele disciplinare constau în capacități de muncă intelectuală (proprii unei gândiri 

sistematice). 

 2)Atitudinile fundamentale constau în comportamente necesare integrării în activitatea socio–

economică, în formarea de atitudini față de propria persoană și societate. 

 Art.15. (1)Notele și absențele se înregistrează în catalog numai cu cerneală albastră.  

(2)Data notei este în conformitate cu orarul clasei și reprezintă ziua în care elevul a prezentat 

profesorului răspunsurile solicitate. 

 2. STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR  

Art.16.Structura anului școlar este stabilită de M.E. în fiecare an școlar.  

(1)Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic următor;  

Art.17. Suspendarea cursurilor se poate face:  

(1) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, cursurile 

şcolare faţă în faţă pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementărilor aplicabile. 

a) la nivel individual, la cererea părintelui, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului 

curant, în cazul în care elevul suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, boli respiratorii 

cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli 

imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, tratament imunosupresiv, alte afecţiuni 

cronice, afecţiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă cum ar fi: transplant, afecţiuni 

oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficienţe primare sau dobândite, alte tipuri de 

tratamente imunosupresoare. În această situaţie activitatea didactică se va desfăşura în sistem hibrid; 

b) la nivelul unor formaţiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unităţii de învăţământ, precum şi 

la nivelul unităţii de învăţământ - la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie 

al unităţii, cu informarea inspectorului şcolar general/al municipiului Bucureşti, respectiv cu 

aprobarea inspectorului şcolar general şi informarea Ministerului Educaţiei; 

c) la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ/municipiul Bucureşti - la 

cererea inspectorului şcolar general, cu aprobarea ministerului; 

d) la nivel regional sau naţional, prin ordin al ministrului educaţiei, ca urmare a hotărârii 

comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetului 

Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU/CNSU), după caz. 

(2) Suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică la nivel individual, conform alin. (4) lit. a), se 

realizează cu avizul, motivat în scris, al consiliului de administraţie. 

 (3) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare 

prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ 

(4) În situaţii excepţionale, ministrul educaţiei şi cercetării poate emite instrucţiuni şi cu alte măsuri 

specifice în vederea continuării procesului educaţional. 

5) Reluarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a a elevilor în unitatea de învăţământ  

se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.   

    (6) În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgenţă/alertă, Ministerul 

Educaţiei elaborează şi aprobă, prin ordin al ministrului, metodologia-cadru de organizare şi 

desfăşurare a activităţilor prin intermediul tehnologiei şi al internetului. 



Art. 18 -.(1) Perioada din vacanţă în care se organizează activităţi educativ-recreative se aprobă de 

către Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în concordanţă cu programarea concediilor 

de odihnă ale salariaţilor şi se aduce la cunoştinţă părinţilor/reprezentanţilor legali ai antepreşcolarilor 

şi preşcolarilor. 

(2) În vederea participării la activităţile educativ-recreative menţionate la alin. (1), părinţii şi 

unitatea de învăţământ încheie pentru perioada respectivă contract educaţional conform anexei la 

prezentul regulament. 

3. PROGRAMUL ȘCOLAR. ORARUL ȘCOLAR  

Art.19. a)Liceul Tehnologic ―Dimitrie Bolintineanu‖  funcționează cu clase de învățământ  liceal si 

profesional, cursuri de zi, în baza aprobărilor date de Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.  

b) În situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, pe o 

perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a 

directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu informarea 

inspectoratului şcolar. 

Art.20.Constituirea claselor se face în funcție de opțiunile elevilor pe specializări, de media de 

admitere în liceu, de limbile străine studiate, de acceptările elevilor față de oferta educațională a 

unității din Aria curriculară și Curriculum la decizia școlii. 

 Art.21.La înscrierea în clasa  a IX-a, continuitatea studiului limbilor moderne se asigură în funcție de 

oferta educațională a liceului.  

 a)În situaţii temeinic motivate, conducerea unităţii de învăţământ, în interesul superior al 

elevului, poate să asigure un program de sprijin pentru elevii care nu au studiat limba modernă 

respectivă sau nu se află la acelaşi nivel de studiu cu ceilalţi elevi din clasă/grupă, cu încadrarea în 

bugetul unităţii de învăţământ. 

Art.22. În situaţii excepţionale, pe baza unei justificări corespunzătoare din partea consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ, la LTDB se pot organiza formaţiuni de studiu peste efectivul 

maxim, în limita prevăzută de excepţia legală, cu aprobarea consiliului de administraţie al 

inspectoratului şcolar. În vederea luării deciziei, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ are 

posibilitatea de a consulta şi consiliul clasei. 

Art.23.Orarul liceului se întocmește de Comisia de orar și se aprobă în Consiliul de administrație 

înainte de începerea cursurilor. 

 (1)Durata orei de curs este de 45 minute. Profesorul răspunde de întreaga activitate și de securitatea 

elevilor pe parcursul celor 45 min. 

 (2)Nerealizarea celor 45 minute în totalitate atrage după sine tăierea orei în condică de către 

director/director adjunct (care va scrie cu cerneală roșie „Oră neefectuată‖ și va semna). Aceasta 

echivalează cu o notă observatorie, atrăgând după sine diminuarea corespunzătoare a salariului.  

(3)În condica de prezență, profesorii scriu cu cerneală albastră. Directorul verifică modul de 

completare a condicii și marchează cu cerneală roșie orele neefectuate sau nesemnate. Sunt interzise 

orice alte consemnări în condică.  

(4)Profesorul este obligat să consemneze absențele în catalogul(caietul personal) și să colaboreze cu 

profesorul diriginte/consilier al clasei pentru combaterea absenteismului.  

(5)Profesorul este obligat să consemneze zilnic în condica de prezență titlul lecției realizate efectiv în 

ziua respectivă cu fiecare din clasele la care a avut ore. Nesemnarea condicii de prezență constituie 

abatere și se sancționează prin notă observatorie.  



Art.24.Activitățile extracurriculare (pregătirea suplimentară, cercurile, activitățile cultural artistice, 

sportive etc.) se desfășoară în afara orarului școlii cu excepția cazurilor bine motivate, cu aprobarea 

scrisă a directorului.  

(1) Conducătorii activităților extracurriculare (cu excepția pregătirilor suplimentare) le vor consemna 

zilnic în Condica de activităţi extraşcolare. Pregătirile suplimentare vor fi consemnate zilnic, 

conform formularului existent, iar elevii vor semna pentru prezență.  

(2) Organizarea, evidența și răspunderea pentru aceste activități revine catedrelor/comisiilor și 

Comisiei pentru curriculum. 

 (3) După orice activitate extracurriculară, profesorii realizează un raport scurt asupra activității 

respective în care vor consemna tipul, tema activității, numărul elevilor participanți, numele 

profesorilor / altor persoane implicate și o scurtă evaluare. Raportul se depune la responsabilul 

Comisiei diriginților. 

 (4) Pentru activitățile ce se desfășoară în afara teritoriului liceului, profesorul diriginte va realiza 

instructajul pentru asigurarea securității elevilor, va întocmi întreaga documentație necesară: tabel 

nominal de luare la cunoștință a normelor de securitate, declarații ale părinților, cererea avizată de 

conducerea liceului, alte documente solicitate de I.S.J. Giurgiu.  

(5) Ordinea și disciplina se asigură de către cadrele didactice, personalul auxiliar, profesorii de 

serviciu și conducerea școlii. 

 4. PLANURI CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT, PROGRAME, MANUALE ȘCOLARE  

Art.25.Întreaga activitate desfășurată de profesori cu elevii la clasă se realizează pe baza cunoașterii 

temeinice și respectării obligatorii a prevederilor planurilor cadru și programelor școlare, aprobate de 

M.E. (pentru orele din trunchiul comun) și a opțiunilor elevilor pe baza ofertei școlii (pentru 

disciplinele opționale). Comisiile metodice au obligația de a elabora programele pentru disciplinele 

opționale pentru anul școlar viitor și a obține aprobarea I.S.J.,  conform calendarului.  

Art.26.Respectarea numărului de ore pentru fiecare disciplină (de trunchi comun sau opțional), a 

conținutului programelor și parcurgerea integrală și ritmică a materiei sunt obligatorii pentru toți 

profesorii. Nerespectarea acestor cerințe, predarea la un nivel scăzut sau la un nivel ce depășește 

posibilitățile de înțelegere și asimilare ale elevilor, constituie abateri și se sancționează conform 

prevederilor in vigoare.  

Art.27.Materia de studiu prevăzută în programele școlare se repartizează pe lecții prin planificările 

curriculare anuale și planificările calendaristice modulare care se întocmesc de profesori pentru 

fiecare obiect și clasă înaintea începerii cursurilor. Structura planificărilor este stabilită de fiecare 

catedră  . Modular se întocmește planificarea calendaristică, pe teme/ lecții și ore. Planificările se 

definitivează în plenul catedrei și sunt aprobate de șeful de catedră. Acesta le prezintă pentru vizare 

administrativă conducerii liceului în cel mult 2 săptămâni de la începerea fiecărui an. Câte un 

exemplar din planificarea calendaristică se depun la dosarul catedrei și câte unul se află la profesor. 

Șeful catedrei verifică lunar stadiul parcurgerii programei. 

 Art.28.În școală se vor utiliza numai manuale aprobate de M.E. 

 5. CONDUCEREA ȘCOLII 

 Art.29.Conducerea școlii este asigurată de Consiliul de administrație, director și directorii adjuncti. 

În exercitarea atribuțiilor ce le revin, Consiliul de administrație și directorii conlucrează cu Consiliul 

profesoral, cu Consiliul reprezentativ al părinți, Consiliul școlar al elevilor, reprezentanții sindicatului 

și cu autoritățile administrației publice locale. Organigrama liceului, care se aprobă în fiecare an de 

către Consiliul profesoral la propunerea Consiliului de Administrație, este parte a prezentului 

regulament.  



Art.30.Procesele verbale întocmite la fiecare ședință a consiliilor/comisiilor/catedrelor vor consemna 

ordinea de zi, absențele motivate sau nu, hotărârile adoptate.  

6 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

Art.31 (1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ. 

(2) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin ordin 

al ministrului educaţiei. 

(3) Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele consiliului de administraţie şi 

conduce şedinţele acestuia. În situaţia în care tematica şedinţei vizează şi activitatea directorului, 

şedinţa este condusă de un alt membru al consiliului de administraţie ales prin votul membrilor. 

 (5) Cadrele didactice care au copii în unitatea de învăţământ nu pot fi desemnate ca membri 

reprezentanţi ai părinţilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu excepţia situaţiei în 

care consiliul reprezentativ al părinţilor nu poate desemna alţi reprezentanţi. 

(6) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii 

excepţionale, şedinţele consiliului de administraţie se pot desfăşura online/hibrid, prin mijloace 

electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă. 

 (7) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de observatori, reprezentanţii 

organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din 

unitatea de învăţământ. 

(8) La şedinţele consiliului de administraţie sunt invitaţi reprezentanţii structurilor asociative ale 

părinţilor din unitatea de învăţământ, dacă acestea nu au membri în componenţa organului de 

conducere al unităţii de învăţământ. 

(9) În consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de nivel profesional, 

liceal, postliceal, din cota rezervată părinţilor un loc este repartizat, cu drept de vot, unui reprezentant 

al elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani.  

7. DIRECTORUL  

Art. 32. - (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 

(2) Funcţia de director în unităţile de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, prin concurs 

public, susţinut de către cadre didactice titulare. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director se 

organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. 

(3) Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării suplimentare, 

după promovarea concursului, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu 

primarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află unitatea de învăţământ, 

respectiv cu preşedintele consiliului judeţean, pentru unităţile de învăţământ special. Modelul 

contractului de management administrativ- financiar este anexă la metodologia prevăzută la alin. (2). 

Contractul de management administrativ-financiar poate fi modificat exclusiv prin act adiţional, cu 

acordul părţilor semnatare. 

(4) Directorul încheie contract de management cu inspectorul şcolar general. Modelul 

contractului de management este anexă la metodologia prevăzută la alin. (2). Contractul de 

management poate fi modificat exclusiv prin act adiţional, cu acordul părţilor semnatare. 

(5) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de 

preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional. 



(6) În cazul unităţilor de învăţământ cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale, 

directorul are obligaţia cunoaşterii limbii respective. În cazul unităţilor de învăţământ cu secţii de 

predare în limbile minorităţilor naţionale, unul dintre directori are obligaţia cunoaşterii limbii 

respective. Respectarea criteriilor de competenţă profesională este obligatorie. 

(7) În unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale, în care există şi clase 

cu predare în limba română, unul dintre directori este un cadru didactic care nu aparţine minorităţilor 

şi care predă în limba română. 

(8) Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a 

consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre 

membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar. 

Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. În funcţie de 

hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia 

de eliberare din funcţie a directorului unităţii de învăţământ. 

(9) Directorul unităţii de învăţământ particular şi confesional poate fi eliberat din funcţie, la 

propunerea consiliului de administraţie, cu votul a 2/3 din membrii săi, prin decizia persoanei juridice 

fondatoare. 

(10) În funcţiile de director sau de director adjunct rămase vacante în urma organizării concursului 

sau în cazul vacantării unor funcţii de director sau de director adjunct din unităţi de învăţământ de 

stat, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 

sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, 

prin decizia inspectorului şcolar general, în baza avizului consiliului de administraţie al 

inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanei solicitate. 

(11) În cazul în care nu se poate asigura numirea prin detaşare în interesul învăţământului, 

conducerea interimară va fi asigurată de un cadru didactic membru al consiliului de administraţie din 

unitatea de învăţământ, cu acordul acestuia, căruia i se deleagă atribuţiile specifice funcţiei de 

conducere, până la organizarea concursului, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice şi fără a 

depăşi sfârşitul anului şcolar. În această ultimă situaţie, în baza avizului consiliului de administraţie al 

inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizie de delegare a atribuţiilor specifice 

funcţiei. 

Art. 33. - (1) În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ; 

d) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

e) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

f) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă; 

g) încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor; 

h) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este 

prezentat în faţa consiliului de administraţie, a consiliului profesoral, în faţa comitetului reprezentativ 

al părinţilor şi a conducerii asociaţiei de părinţi, acolo unde există; raportul este adus la cunoştinţa 



autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti 

şi postat pe site-ul unităţii de învăţământ, în măsura în care există, în termen de maximum 30 de zile 

de la data începerii anului şcolar. 

(2) În exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii: 

a) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie 

bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) face demersuri pentru atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ. 

(3) În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; 

c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate; 

d) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post 

şi angajarea personalului; 

e) aplică prevederile metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului

 didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi prevederile altor acte normative, 

elaborate de minister. 

(4) Alte atribuţii ale directorului sunt: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliul de administraţie; 

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; prin excepţie, în unităţile de învăţământ 

preuniversitar care şcolarizează elevi exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere 

majoritară a învăţământului dual, directorul aprobă curriculumul în dezvoltare locală cu 

obligativitatea consultării, în prealabil, a reprezentanţilor operatorilor economici implicaţi în instruirea 

practică şi pregătirea de specialitate a elevilor în calificarea respectivă; 

c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori 

pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea datelor în 

Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR); 

d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e) stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de personal 

didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, 

profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare; 



h) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de numire a cadrului didactic, 

membru al consiliului clasei, care preia atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta 

este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor arondate, din 

rândul cadrelor didactice - de regulă, titulare - care îşi desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de constituire a comisiilor din 

cadrul unităţii de învăţământ; 

k) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de învăţământ şi îl propune 

spre aprobare consiliului de administraţie; 

l) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative al 

unităţii de învăţământ; 

m) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de aprobare a regulamentelor de 

funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi culturalartistice ale elevilor din 

unitatea de învăţământ; 

n) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare 

consiliului de administraţie; 

o) asigură, prin responsabilul comisiei pentru curriculum, aplicarea planului de învăţământ, a 

programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

p) controlează, cu sprijinul responsabilului comisiei pentru curriculum, calitatea procesului 

instructiv-educativ, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative 

extracurriculare şi extraşcolare; 

q) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

r) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

s) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic şi ale 

salariaţilor de la programul de lucru; 

t) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, rezultatele unităţii de învăţământ; 

u) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ; 

v) răspunde de arhivarea documentelor unităţii de învăţământ; 

w) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor 

de studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, 

rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

x) aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ al persoanelor din afara acesteia, inclusiv 

al reprezentanţilor mass-mediei, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare 

al unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor 

de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii 

sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în unitatea de învăţământ; 

y) asigură implementarea hotărârilor consiliului de administraţie; 



z) propune spre aprobare consiliului de administraţie suspendarea cursurilor la nivelul unor 

formaţiuni de studiu 

-grupe/clase sau la nivelul unităţii de învăţământ, în situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, 

calamităţi, alte situaţii excepţionale; 

aa) coordonează activităţile realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului la nivelul unităţii 

de învăţământ şi stabileşte, în acord cu profesorii diriginţi şi cadrele didactice, modalitatea de 

valorificare a acestora. 

(5) Directorul îndeplineşte alte atribuţii precizate explicit în fişa postului, stabilite de către 

consiliul de administraţie, potrivit legii, şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în 

vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile. 

(6) Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în 

unitatea de învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

(7) Pentru perioada în care directorul nu îşi poate exercita atribuţiile (concediu de odihnă, 

delegaţii şi altele asemenea), acesta are obligaţia de a delega, prin decizie, atribuţiile către directorul 

adjunct sau, în cazul în care nu există funcţia de director adjunct, către un alt cadru didactic titular, de 

regulă membru al consiliului de administraţie. 

(8) Pentru situaţiile excepţionale (accident, boală şi altele asemenea) în care directorul nu poate 

delega atribuţiile, acesta emite la începutul anului şcolar decizia de delegare a atribuţiilor către 

directorul adjunct sau, în cazul în care nu există funcţia de director adjunct, către un cadru didactic 

membru al consiliului de administraţie. Decizia va conţine şi un supleant, cadru didactic titular. 

Neîndeplinirea acestor obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

Art. 34. - În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 

21, directorul emite decizii şi note de serviciu. 

Art. 35. - (1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de 

legislaţia în vigoare, de prezentul regulament, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ, de regulamentul intern şi de contractele colective de muncă aplicabile. 

(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar 

general.  

(3) Rechemarea din concediul de odihnă a directorilor din unităţile de învăţământ preuniversitar 

se face în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa acestora la locul de 

muncă, cu respectarea obligaţiilor legale de către angajator, şi se dispune prin decizie a inspectorului 

şcolar general. 

8. Directorul adjunct 

Art. 36. -  În activitatea sa, directorul poate fi ajutat de unul, doi sau trei directori adjuncţi. 

Art. 37. - (1) Funcţia de director adjunct al unităţii de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, prin 

concurs public, susţinut de către cadre didactice titulare. Concursul pentru ocuparea funcţiei de 

director adjunct se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. 

(2) Directorul adjunct al unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea 

motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii 

consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul 

a 2/3 dintre membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către 

inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează de către consiliul de administraţie al 



inspectoratului şcolar şi, în baza hotărârii acestuia, inspectorul şcolar general emite decizia de 

eliberare din funcţie a directorului adjunct al unităţii de învăţământ. 

Art.38. - (1) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management, anexă 

la metodologia prevăzută la art. 20 alin. (4), şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa postului, anexă 

la contractul de management, precum şi atribuţiile delegate de director pe perioade determinate. 

(2) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa acestuia. 

Art. 39. - (1) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către 

directorul unităţii de învăţământ. 

(2) Rechemarea din concediu a directorului adjunct se poate realiza de către directorul unităţii de 

învăţământ sau de către inspectorul şcolar general. 

(3) În perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unităţii de învăţământ nu poate deţine, 

conform legii, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic la nivel local, 

judeţean sau naţional. 

 

CAPITOLUL III ORGANISME FUNCȚIONALE ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE 

CADRELOR DIDACTICE 

 

 1.PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE  

Art.40 .În Liceul Tehnologic ―Dimitrie Bolintineanu‖ funcționează personal didactic de predare cu 

pregătire de specialitate, metodică și pedagogică, cu calități morale, apt din punct de vedere medical, 

capabil să relaționeze corespunzător cu elevii, părinții și colegii. Personalul didactic al liceului 

răspunde în fața conducerii liceului și a forurilor superioare de calitatea și de rezultatele obținute în 

activitatea pe care o desfășoară. 

 Art.41.Durata timpului de muncă al personalului didactic de predare este, în medie, de 40 de ore pe 

săptămână. În norma didactică sunt incluse: activitatea de predare la clase, activitatea de pregătire a 

lecțiilor, de perfecționare, de diriginte, activitatea desfășurată cu elevii în afara clasei și liceului, 

activitatea de consiliere profesională a elevilor, de profesor de serviciu, cea din catedra metodică și 

din comisiile pe probleme, din care face parte. 

 Art.42.În liceu, personalul didactic are următoarele obligații si drepturi:  

a)realizarea orelor de predare la clasă, precum și ora de dirigenție; 

 b)pregătirea materialului didactic, a mijloacelor audio-vizuale, a aparatelor și instrumentelor de lucru; 

 c)pregătirea lucrărilor practice (experiențe, demonstrații, lucrări de laborator); 

 d)evaluarea nivelului de pregătire al elevilor în raport cu numărul de ore prevăzut în planul de 

învățământ, încheierea situației școlare a elevilor, susținerea examenelor de corigență, de diferențe și 

pentru elevii amânați;  

e)participarea la activitățile Catedrei metodice, ale Consiliului profesorilor clasei și ale Consiliului 

profesoral al liceului; 

 f) organizarea și desfășurarea concursurilor și examenelor;  

g) participarea la ședințele și activitățile Consiliului de administrație, când este solicitat;  



h)efectuarea tuturor atribuțiilor și sarcinilor ce-i revin când este de serviciu pe liceu; 

 i)participarea la activitățile comisiilor pe domenii din care face parte prin atribuțiile prevăzute în fișa 

postului sau la care este convocat de directorul liceului; 

j )Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfășurării activității didactice de nicio autoritate 

școlară sau publica. Prin excepție, nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul 

desfășurării activității didactice, intervenția autorităților școlare sau publice în situațiile în care 

sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform 

constatării personalului de conducere, în timpul exercițiilor de alarmare pentru situații de urgență, 

respectiv în timpul asistențelor la oră efectuate de responsabilul catedrei/comisiei metodice și 

conducerea școlii; 

k) Înregistrarea prin orice procedee a activității didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o 

conduce sau a directorului școlii.Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrării activității didactice de 

către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic 

respectiv; 

l)Beneficiază de gradație de merit acordată prin concurs, potrivit metodologiei și criteriilor elaborate 

de M.E.; 

m)Lansează proiecte și participă la desfășurarea lor; 

n)Dreptul la inițiativă profesională care constă în: 

- Conceperea activității profesionale și realizarea obiectivelor educaționale ale disciplinelor 

de învățământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice; 

- Utilizarea bazei materiale și a resurselor învățământului, în scopul obligațiilor 

profesionale; 

- Punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învățământ; 

- Organizarea cu elevii a unor activități extracurriculare cu scop educative sau de cercetare 

științifică; 

- Participarea la viața școlară, în toate compartimentele care vizează organizarea și 

desfășurarea procesului de învățământ, conform deontologiei profesionale și după caz, a 

Contractului colectiv de muncă; 

 Art.43. Personalul didactic trebuie să realizeze: 

 a)studiul planurilor, programelor analitice, a manualelor școlare și a literaturii de specialitate;  

b)întocmirea planificărilor calendaristice modulare pentru fiecare clasă;  

c)pregătirea individuală a lecțiilor ce urmează a fi predare, prin proiecte didactice sau schițe de 

proiect; confecționarea de material didactic, elaborarea de teste, chestionare etc.;verificarea și 

aprecierea temelor, tezelor și a altor lucrări efectuate de elevi atat in mediul fizic , cat si in mediul 

online 

 d) organizarea și îndrumarea tuturor activităților desfășurate cu elevii în afara clasei și școlii (cercuri, 

concursuri, olimpiade, acțiuni cultural-sportive, excursii, serbări etc.), cu respectarea prevederilor in 

vigoare;  

g)îndrumarea colectivelor redacționale ale revistelor școlare;  

h)acțiuni de colaborare cu familia elevilor (întâlniri de dialog educațional, lectorate); 



 i)organizarea pregătirilor și consultațiilor.  

Art.44. Se interzice personalului didactic să condiționeze evaluarea elevilor de obținerea oricărui tip 

de avantaje de la elevi sau reprezentanții legali ai acestora.  

Art.45.Personalul didactic are datoria să-și îmbogățească în permanență pregătirea în domeniul 

specialității, psihopedagogiei și metodica predării disciplinei. De aceea, are obligația să participe la 

activitățile de perfecționare organizate în școală prin: Consiliul profesoral, colectivul de catedră 

metodică, comisia metodică a diriginților sau în afara școlii prin cercuri pedagogice, schimburi de 

experiență, consultații, conferințe, simpozioane, cercuri de informare științifică, cursuri de 

perfecționare, activități de formare continuă.  

Art.46.Personalul didactic de predare trebuie să manifeste respect față de colegi, elevi și părinți. 

Personalului didactic de predare nu îi este permis să facă din naționalitatea, religia, starea socială sau 

familială a elevilor, colegilor și a părinților obiect de jignire sau insultă.  

a)Personalul didactic trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile educaționale 

pe care trebuie să le transmită elevilor și să nu sufere de afecțiuni de natură să afecteze relațiile cu 

elevii și colegii.  

b)Îi este este interzis să desfășoare și să încurajeze acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a 

elevului și viața intimă, privată sau familială a acestuia sau ale celorlalți salariați din liceu.  

Art.47.Personalul didactic este obligat să se prezinte la controlul medical de la începutul anului școlar 

realizat de medicul de medicina muncii. 

Art. 48. (1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învăţământul gimnazial, liceal, 

profesional şi postliceal. 

(2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte la o singură formaţiune de 

studiu. 

(3) În cazul învăţământului primar, atribuţiile dirigintelui revin 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar. 

Art. 49. - (1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie. 

(2) La numirea profesorilor diriginţi se are în vedere, în măsura posibilităţilor, principiul 

continuităţii, astfel încât clasa să aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui nivel de învăţământ. 

(3) De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel 

puţin o jumătate din norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasa respectivă. 

Art. 50. - (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului 

didactic. 

(2) Profesorul diriginte realizează anual planificarea activităţilor conform proiectului de 

dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează. 

Planificarea se avizează de către directorul unităţii de învăţământ. 

(3) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională sunt obligatorii şi sunt 

desfăşurate de profesorul diriginte astfel: 

a) în cadrul orelor din aria curriculară consiliere şi orientare; 

b) în afara orelor de curs, în situaţia în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de consiliere şi 

orientare. În această situaţie, dirigintele stabileşte, consultând colectivul de elevi, un interval orar în 



care se vor desfăşura activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională, care va fi 

adus la cunoştinţă elevilor, părinţilor şi celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor 

activităţi se realizează cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, iar ora respectivă se 

consemnează în condica de prezenţă. 

(4) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare 

profesională pentru elevii clasei. Activităţile se referă la: 

a) teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe 

baza programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară "Consiliere şi orientare"; 

b) teme de educaţie în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, 

precum şi în baza parteneriatelor încheiate de Ministerul Educaţiei cu alte ministere, instituţii şi 

organizaţii. 

(5) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care le stabileşte după 

consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru 

colectivul de elevi. 

Art. 51. - (1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii sau reprezentanţii legali, 

profesorul diriginte stabileşte, în acord cu aceştia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situaţiei şcolare 

a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau comportamentale specifice ale acestora. În 

situaţii obiective cum ar fi: calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, aceste 

întâlniri se pot desfăşura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de 

videoconferinţă. 

(2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii sau reprezentanţii legali de la 

fiecare formaţiune de studiu se comunică elevilor şi părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora şi 

se afişează la avizier sau pe site-ul unităţii de învăţământ. 

(3) Întâlnirea cu părinţii sau reprezentanţii legali se recomandă a fi individuală, în conformitate 

cu o programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea părintelui/reprezentantului 

legal sau a dirigintelui, poate participa şi elevul. 

Art. 52. - Profesorul diriginte are următoarele atribuţii: 

1. organizează şi coordonează: 

a) activitatea colectivului de elevi; 

b) activitatea consiliului clasei; 

c) întâlniri la care sunt convocaţi toţi părinţii sau reprezentanţii legali la începutul şi la sfârşitul 

anului şcolar şi ori de câte ori este cazul; 

d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei; 

e) activităţi educative şi de consiliere; 

f) activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia, inclusiv 

activităţile realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 

2. monitorizează: 

a) situaţia la învăţătură a elevilor; 

b) frecvenţa la ore a elevilor; 

c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare; 



d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare; 

e) participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de 

voluntariat; 

3. colaborează cu: 

a) profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor 

şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care îi implică pe elevi; 

b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor 

clasei; 

c) directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, 

pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative 

referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru 

soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi; 

d) asociaţia şi comitetul de părinţi, părinţii sau reprezentanţii legali pentru toate aspectele care 

vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri 

implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; 

e) alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; 

f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale 

elevilor clasei; 

g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor 

referitoare la elevi; 

4. informează: 

a) elevii şi părinţii sau reprezentanţii legali despre prevederile regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ; 

b) elevii şi părinţii sau reprezentanţii legali cu privire la reglementările referitoare la evaluări şi 

examene şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor; 

c) părinţii sau reprezentanţii legali despre situaţia şcolară, comportamentul elevilor, frecvenţa 

acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii sau reprezentanţii legali, 

precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie; 

d) părinţii sau reprezentanţii legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate; 

informarea se face în scris; numărul acestora se stabileşte prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare a fiecărei unităţi de învăţământ; 

e) părinţii sau reprezentanţii legali, în scris, referitor la sancţionările disciplinare, neîncheierea 

situaţiei şcolare, situaţiile de corigenţă sau repetenţie; 

5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate 

cu legislaţia în vigoare sau fişa postului. 

Art. 53. - Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii: 

a) completează catalogul clasei cu datele de identificare şcolară ale elevilor (nume, iniţiala 

tatălui, prenume, număr matricol); 



b) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale 

regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

c) propune, în cadrul consiliului clasei şi în consiliul profesoral, nota la purtare a fiecărui elev, în 

conformitate cu reglementările prezentului regulament; 

d) aduce la cunoştinţa consiliului profesoral, pentru aprobare, sancţiunile elevilor propuse de 

către consiliul clasei, precum şi propunerea de ridicare a sancţiunilor privind scăderea notei la purtare; 

e) pune în aplicare sancţiunile elevilor decise de consiliul profesoral în conformitate cu 

prezentul regulament şi statutul elevului; 

f) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşitul anului şcolar şi o consemnează în catalog şi 

în carnetul de elev; 

g) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora; 

h) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

i) completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea 

portofoliului educaţional al elevilor; 

j) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei. 

 

 2.CONSILIUL PROFESORAL  

Art.54 (1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare 

şi de instruire practică dintr-o unitate de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este 

directorul. 

(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului 

sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare şi instruire practică. 

(3) Personalul didactic de conducere, de predare şi instruire practică are dreptul să participe la 

toate şedinţele consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea şi are 

obligaţia de a participa la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde declară, în 

scris, la începutul fiecărui an şcolar, că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele 

consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde are norma de bază se consideră abatere 

disciplinară. 

(4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a consiliului profesoral este de 2/3 din numărul 

total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare şi instruire practică, cu norma de bază în 

unitatea de învăţământ. 

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul 

total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt obligatorii pentru 

personalul unităţii de învăţământ, precum şi pentru copii, elevi, părinţi reprezentanţi legali. 

Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei. 

(6) Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, atât componenţa consiliului 

profesoral, cât şi secretarul acestuia, ales de consiliul profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta 

lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral. 

(7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, 

personalul didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din unitatea de învăţământ, reprezentanţi 



desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai 

operatorilor economici şi ai altor parteneri educaţionali. La şedinţele consiliului profesoral pot 

participa şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 

învăţământ preuniversitar care au membri în unitate. 

(8) În procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral, secretarul acestuia consemnează: 

a) prezenţa membrilor consiliului profesoral la şedinţe; 

b) prezentarea ordinii de zi a şedinţelor de către preşedintele consiliului profesoral, respectiv 

aprobarea ordinii de zi de către membrii consiliului profesoral; 

c) rezultatul votului privind aprobarea/respingerea celor propuse, prin indicarea numărului de 

voturi "pentru", numărului de voturi "împotrivă" şi a numărului de abţineri; 

d) intervenţiile pe care le au membrii consiliului profesoral şi invitaţii în timpul şedinţei 

respective. 

(9) Numele şi semnăturile olografe ale participanţilor la şedinţe sunt consemnate la sfârşitul 

procesului-verbal al fiecărei şedinţe; preşedintele consiliului profesoral semnează, după membri, 

pentru certificarea celor consemnate în proceseleverbale. 

(10) Procesele-verbale se scriu în registrul de proceseverbale al consiliului profesoral. Registrul de 

procese- verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul 

unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila 

unităţii de învăţământ. 

(11) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine 

anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări 

etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet 

securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ. 

(12) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii 

excepţionale, şedinţele consiliului profesoral se pot desfăşura online, prin mijloace electronice de 

comunicare, în sistem de videoconferinţă, conform unei proceduri stabilite la nivelul unităţii de 

învăţământ. 

Art. 55. - Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 

a) analizează, dezbate şi validează raportul privind calitatea învăţământului din unitatea de 

învăţământ, care se face public; 

b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie; 

c) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare 

instituţională al unităţii de învăţământ; 

d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate anuale, precum şi eventuale completări sau 

modificări ale acestora; 

e) aprobă raportul privind situaţia şcolară anuală prezentată de fiecare 

învăţător/institutor/profesor pentru învăţământ primar/profesor-diriginte, precum şi situaţia şcolară 

după încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe; 

f) validează/aprobă, după caz, sancţiunile disciplinare aplicate elevilor care săvârşesc abateri, 

potrivit prevederilor statutului elevului, prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 



g) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din unitatea de 

învăţământ, conform reglementărilor în vigoare; 

h) validează notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai mici de 8, în cazul unităţilor de 

învăţământ cu profil pedagogic, teologic şi militar, precum şi calificativele la purtare mai mici de 

"bine", pentru elevii din învăţământul primar; 

i) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre 

aprobare consiliului de administraţie; prin excepţie, în unităţile de învăţământ preuniversitar cu 

personalitate juridică care şcolarizează elevi în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere 

majoritară a învăţământului dual, consiliul profesoral avizează curriculumul în dezvoltare locală 

(CDL) şi îl propune spre aprobare directorului; 

j) avizează proiectul planului de şcolarizare; 

k) validează, la începutul anului şcolar, fişele de autoevaluare ale personalului didactic şi 

didactic auxiliar din unitatea de învăţământ, în baza cărora se stabileşte calificativul anual; 

l) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare 

profesională ale cadrelor didactice; 

m) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

n) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte 

de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul 

sistemului naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora; 

o) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea procesului educaţional din unitatea de 

învăţământ şi propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia; 

p) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii, în condiţiile legii; 

q) îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi 

orice alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile; 

r) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii. Art. 56. - 

Documentele consiliului profesoral sunt: 

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral; 

b) convocatoarele consiliului profesoral/dovezi ale convocării prin mijloace electronice; 

c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-

verbale. 

3. CONSILIUL CLASEI  

Art. 56.(1)Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa 

respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi a reprezentantului 

elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către elevii clasei.  

(2)Preşedintele consiliului clasei este profesorul diriginte;  

(3)Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la 

solicitarea profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor. În situaţii obiective, cum 

ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale,şedinţele consiliului clasei se 

pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de comunicare în sistem de videoconferinţă. 



 Art. 57.Consiliul clasei are următoarele obiective:  

a)armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor; 

 b)evaluarea obiectivă a progresului educaţional al elevilor; 

 c)coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor 

elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru colectivul clasei; 

 d)organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe. 

 Art. 58.Consiliul clasei are următoarele atribuţii:  

a)analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; 

 b)stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi 

pentru elevii cu rezultate deosebite;  

c)stabileşte notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de frecvenţa şi comportamentul 

acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune consiliului profesoral validarea notelor mai 

mici de 7,00; 

 d)propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

 e)participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului 

diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei; 

 f)analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune profesorului diriginte, sancţiunile 

disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

Art. 59.(1)Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi adoptă 

hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi. 

 (2)La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze procesul-

verbal de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei, 

constituit la nivelul liceului. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se 

înregistrează. Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este însoţit de un dosar care conţine 

anexele proceselor, numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. 

 Art. 60.Documentele consiliului clasei sunt:  

a)tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei;  

b)convocatoarele la şedinţele consiliului clasei;  

c)registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.  

4. COMISIILE  

Art. . 61 (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează următoarele comisii:  

             (2) Organele de lucru sunt următoarele: 

1. cu caracter permanent; 

2. cu caracter temporar; 

3. cu caracter ocazional. 

(3) Comisiile cu caracter permanent sunt: 



a) comisia pentru curriculum; 

b) comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 

c) comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; 

d) comisia pentru controlul managerial intern; 

e) comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în 

mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii; 

f) comisia pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică. 

(4) Atribuţiile comisiei pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică sunt următoarele: 

a) asigură, la nivelul unităţii de învăţământ, planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

din domeniul formării în cariera didactică; 

b) realizează diagnoza de formare continuă la nivelul unităţii de învăţământ; 

c) asigură evaluarea stadiului de îndeplinire a condiţiei de formare pentru personalul didactic şi 

validează, după evaluare, îndeplinirea condiţiei de formare prin acumularea numărului de credite 

profesionale transferabile legal prevăzut, inclusiv prin recunoaşterea şi echivalarea în credite 

profesionale transferabile, a rezultatelor participării personalului didactic la programe pentru 

dezvoltare profesională continuă şi pentru evoluţia în cariera didactică; 

d) asigură monitorizarea impactului formării cadrelor didactice asupra calităţii procesului de 

predare- învăţareevaluare şi a progresului şcolar al elevilor; 

e) organizează activităţi pentru dezvoltare profesională continuă - acţiuni specifice unităţii de 

învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 

f) implementează standardele de formare asociate profilului profesional al cadrelor didactice; 

g) consiliază cadrele didactice în procesul de predareînvăţare- evaluare, inclusiv în sistem 

blended learning/online; 

h) realizează graficul activităţilor de practică pedagogică şi monitorizează activitatea 

profesorilor mentori, în cazul în care unitatea de învăţământ este şcoală de aplicaţie; 

i) asigură organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice de mentorat didactic pentru cadrele 

didactice debutante, în vederea susţinerii examenului naţional pentru definitivare în învăţământul 

preuniversitar; 

j) realizează rapoarte şi planuri anuale privind dezvoltarea profesională continuă şi evoluţia în 

cariera didactică a personalului didactic încadrat în unitatea de învăţământ; 

k) orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ 

(5) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, 

comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, iar 

comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de 

comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ. 

(6) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional sunt stabilite  prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ. 

– Comisiile de catedră. 



– Comisia pentru programe şi proiecte educative, având în subordine Consiliul profesorilor clasei, 

Comisia pentru burse și Comisia dirigintilor 

- Comisia de elaborare a  orarului scolii si de organizare a serviciului pe şcoală  

– Comisia de perfecţionare metodico-stiintifica şi formare continua. 

– Comisia de recepţie. 

– Comisia de inventariere  

  -Comisia de achizitii publice 

 - Comisia de  casare 

- Comisia pentru disciplina, frecventa si notare ritmica a elevilor 

– Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare. 

– Comisia paritara 

– Comisia de organizare a examenelor  

– Comisia pentru proiecte si programe europene 

– Comisia de dezvoltare a parteneriatelor 

– Comisia de selectare a documentelor si arhiva 

– Comisia de mobilitate 

-Comisia pentru manuale scolare 

- Comisia pentru admitere la liceu si scoala profesionala 

-Comisia pentru organizarea concursurilor si olimpiadelor scolare 

-Comisia pentru evaluarea personalului 

- Comisia pentru elaborarea si diversificarea ofertei  educationale 

- Comisia de elaborare P.A.S. 

-Comisia de verificare a documentelor scolare 

- Comisia de monitorizare a insertiei profesionale a absolventilor 

- Comisia de salarizare si acordare a unor ajutoare ocazionale 

- Comisia B.D.N.E.(SIIIR) 

Comisia pentru curriculum 

Art. 62. Comisia pentru curriculum este compus din responsabilii tuturor catedrelor și colectivelor, 

directorii şcolii, consilierul psihopedagogic şi consilierul pentru probleme educative şi activităţi 

extracurriculare. Preşedintele Consiliului este directorul sau un membru ales prin vot deschis de 

ceilalți membri ai consiliului. Componenţa consiliului este aprobată în fiecare an şcolar de Consiliul 

profesoral. 

Art.63. Comisia pentru curriculum elaborează: 

a. proiectul curricular al şcolii: discipline opţionale, finalităţi şi obiective ale şcolii, metode şi tehnici 



de evaluare, criterii de selecţie a elevilor. 

b. oferta educaţională a şcolii şi strategia promoţională; analizează şi vizează CDS. 

c. criterii de clasificare a opţiunilor elevilor şi de întocmire corectă a schemelor orare. 

d. metodologia de aplicare a activităţii de consiliere şi orientare. 

e. programe şi planuri anuale şi semestriale. 

f. respectă procedurile de realizare şi aprobare a Pachetului de discipline opţionale 

Documentele elaborate sunt supuse aprobării Consiliului profesoral. 

Art.64. Comisia pentru curriculum are în subordine următoarele comisii: 

a. Comisiile de catedră 

b. Comisia de perfecţionare metodică 

c. Comisia pentru orar. 

 Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) 

Art. 65. (1) Ministerul Educației adoptă standarde, standarde de referință, indicatori de performanță, 

precum și metodologia de asigurare a calității. 

(2) În baza metodologiei elaborate de Ministerul Educației , a Legii nr. 87/13.04.2006, cu modificările 

şi completările ulterioare, unitatea școlară elaborează și adoptă propria strategie și propriul regulament 

de funcționare a comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, elaborate de Consiliul de 

administraţie. 

Art. 66. (1) Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității este formată din 3-9 membri. Conducerea 

ei operativă este asigurată de directorul liceului. 

(2) Componenta comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității cuprinde, în numar relativ egal: 

a) reprezentanti ai corpului profesoral; 

b) reprezentanti ai părinților și reprezentanți ai elevilor; 

c) reprezentanți ai consiliului local; 

d) reprezentanţi ai minorităţilor (unde este cazul). 

(3) Membrii comisiei pentru evaluarea și asigurarea calitatii nu pot îndeplini funcția de director sau 

director adjunct în instituția respectivă, cu excepția persoanei care asigură conducerea ei operativă. 

Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității poate fi remunerată, cu 

respectarea legislației în vigoare. 

(4) Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității are următoarele atribuții: 

a) aplică procedurile și activitățile de evaluare și asigurare a calității, realizate la nivelul catedrelor şi 

aprobate de Consiliul de administraţie al unității școlare, conform domeniilor și criteriilor prevăzute 

de legislația în vigoare; 

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în unitatea școlară 

respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea și calitatea 

învățământului din unitatea școlară. Raportul este adus la cunoștință tuturor beneficiarilor, prin afișare 

sau publicare și este pus la dispoziția evaluatorului extern; 

c) elaborează propuneri de îmbunătățire a calității educației; 

d) cooperează cu agenția română specializată pentru asigurarea calității, cu alte agenții și organisme 

abilitate sau instituții similare din țară ori din străinătate, potrivit legii. 

 Comisia metodică 

Art. 67. — (1) în cadrul unei unităţi de învăţământ, catedrele/comisiile metodice se constituie din 

minimum 3 membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.  

 (3) Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de şeful catedrei, respectiv responsabilul 

comisiei metodice, ales de către membrii catedrei/comisiei şi validat de consiliul de administraţie al 

unităţii.  



(4)Comisia metodică se întruneşte lunar sau de câte ori este necesar, la solicitarea directorului ori a 

membrilor acesteia.  

(5) Tematica şedinţelor este elaborată la nivelul catedrei comisiei metodice, sub îndrumarea 

responsabilului de catedră/responsabilului comisiei metodice, şi este aprobată de directorul unităţii de 

învăţământ.  

Art. 68. — Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:  

a) stabileşte modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate specificului 

unităţii de învăţământ şi nevoilor educaţionale ale copiilor/elevilor 

b) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii şi o propune spre dezbatere consiliului profesoral; 

curriculumul la decizia şcolii cuprinde şi oferta stabilită la nivel naţional;  

c) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale   

d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a 

planificărilor semestriale;  

e) elaborează instrumente de evaluare şi notare;  

f) analizează periodic performanţele şcolare ale copiilor/elevilor;  

g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă/clasă şi modul în care se realizează evaluarea 

copiilor/elevilor;  

h) planifică şi organizează instruirea practică a elevilor;  

i) organizează activităţi de pregătire specială a copiilor/ elevilor cu ritm lent de învăţare ori pentru 

examene/evaluări şi concursuri şcolare;  

j) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare — acţiuni specifice unităţii de învăţământ, 

lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;  

k) implementează standardele de calitate specifice;  

 

Art. 69. —Atribuţiile responsabilului de catedră/ responsabilului comisiei metodice sunt 

următoarele:  

a) organizează şi coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmeşte şi 

completează dosarul catedrei/comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul 

catedrei/ comisiei, elaborează rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi 

planuri remediale, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum şi alte activităţi 

stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii);  

b) stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;  

d) propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de formare;  

e) participă la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ;  

f) efectuează asistenţe la ore, conform planului de activitate al catedrei/comisiei metodice sau la 

solicitarea directorului;  

g) elaborează semestrial informări asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în 

consiliul profesoral;  

 

Comisia educativă 

Art. 70. Comisia educativă se constituie la începutul fiecărui an şcolar, fiind formată din comisia 

diriginţilor, comisia de activităţi extracurriculare, responsabilul de proiecte, comisia de organizare a 

serviciului pe liceu. 

Art. 71. Şeful comisiei educative este consilierul pentru probleme educative şi activităţi 

extracurriculare. 

Art. 72. Comisia educativă se întruneşte de două ori pe semestru şi de câte ori responsabilul sau 

direcţiunea consideră necesar. 



Art. 73. Comisia educativă coordonează activitatea educativă. 

Art.74. Comisia educativă coordonează activitatea Consiliilor clasei, Comisiei pentru burse şi a 

Comisiei de activităţi extracurriculare. 

Art. 75. Comisia educativă coordonează parteneriatele, organizează colaborarea liceului cu alţi factori 

educaţionali: familia, comunitatea locală, Consiliul elevilor etc. 

Art. 76. Comisia diriginţilor este alcătuită din diriginţii tuturor claselor. Directorul desemnează şeful 

comisiei diriginţilor şi câte un responsabil pe fiecare an de studiu . 

Art. 77.Diriginţii vor întocmi următoarele documente: 

• fişa clasei 

• planul de activitate anual 

• planul de activitate semestrial (planificarea temelor, activităţi extracurriculare) 

• caietul dirigintelui (care trebuie să conţină fişa psihopedagogică, date personale, date familiale, fişa 

de evaluarea randamentului şi progresului şcolar ale elevilor) 

• contribuţii la comisia diriginţilor pe şcoală. 

Dacă diriginţii desemnaţi pentru un an şcolar nu îşi vor îndeplini  atribuţiile prevazute in fisa, Comisia 

de evaluare a personalului nu va acorda punctajele corespunzătoare din fişa de evaluare, directorul 

poate propune Consiliului de Administrație neplata indemnizaţiei de diriginte şi, dupa caz, retragerea 

calităţii de diriginte. 

 

Diriginţii vor fi evaluaţi pe baza indicatorilor prevazuti in fisa de atributii: 

 

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare- 

Art. 78.  (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de 

regulă, un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către consiliul de 

administraţie, în baza unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ. 

(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează 

activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi 

extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de învăţământ 

primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde aceasta există, cu 

reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi 

neguvernamentali. 

(3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară 

activitatea în baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei privind educaţia formală şi 

nonformală. 

(4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi 

programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii. 

(5) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi 

remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare. 

Art. 79. - Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele 

atribuţii: 

a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de 

învăţământ; 

b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale 

clasei/grupei; 

c) elaborează proiectul programului/calendarului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare 

ale unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite 

de către inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al părinţilor, 



asociaţiei de părinţi, acolo unde există, şi a elevilor, şi îl supune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

d) elaborează, propune şi implementează proiecte de programe educative; 

e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum 

şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor, a consiliului reprezentativ al 

părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există; 

f) prezintă consiliului de administraţie rapoarte anuale privind activitatea educativă şi rezultatele 

acesteia; 

g) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ; 

h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde 

există, şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative; 

i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii sau 

reprezentanţii legali pe teme educative; 

j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la 

nivelul unităţii de învăţământ; 

k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în cadrul 

programelor de parteneriat educaţional; 

l) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare. 

Art. 80. - Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

conţine: 

a) oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare; 

b) planul anual al activităţii educative extraşcolare; 

c) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare; 

d) programe educative de prevenţie şi intervenţie; 

e) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare; 

  

f) măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare; 

g) rapoarte de activitate anuale; 

h) documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric/electronic, transmise 

de inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară. 

Art. 81. - (1) Inspectoratul şcolar stabileşte o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte şi 

programe educative şcolare şi extraşcolare. 

(2) Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a unităţii 

de învăţământ. 

 

 Comisia de alcatuire a orarului si de organizare a serviciului pe liceu este formată din 4 membri 

și un responsabil  

Art. 82. Comisia organizează serviciul pe liceu pentru cadre didactice si pentru elevi, conform 

procedurii specifice aprobata de Consiliul de Administratie. Planificarea se face în două exemplare, 

unul la comisie şi unul la director. Comisia afişează planificarea profesorilor în cancelarie şi la avizier  

 Serviciul profesorilor 

Zilnic, serviciul pe şcoală va fi asigurat de profesorii programaţi, 5 pentru fiecare schimb. 

Sarcinile profesorului de serviciu: 

 se prezintă la şcoală cu 15 minute înainte de începerea programului 



 supraveghează intrarea elevilor in incinta liceului si starea de disciplină a acestora în timpul 

pauzelor 

 supraveghează să nu se exercite presiuni şi ameninţări asupra elevilor 

 semnalează absenţa de la program a cadrelor didactice 

 anunţă conducerea şcolii şi concomitent organele de ordine şi de intervenţie în cazul 

producerii unor evenimente deosebite (furturi, incendii, ameninţări prin telefon etc.) 

 întocmeşte, la sfârşitul programului, un proces verbal, în registrul special, în care 

consemnează modul în care s-a desfăşurat programul şi evenimentele deosebite care au avut 

loc în timpul serviciului 

 poarta va fi închisă in intervalele 8,00-12,55 si 14,00 -18,55. 

 profesorul de serviciu supraveghează intrarea principală şi ieşirea elevilor la sfârşitul 

programului astfel încât să nu se producă accidente sau conflicte 

 asigură evacuarea elevilor în cazuri de urgenţă (cutremure,incendii etc.) împreună cu 

profesorii claselor şi personalul de serviciu 

        Membrii comisiei de combatere a violenţei în spaţiile şcolare vor colabora cu profesorii de 

serviciu, în vederea eradicării violenţei de orice fel în spaţiile şcolare, precum şi cu membrii comisiei 

privind siguranţa în spaţiile de învăţământ. Profesorii au obligaţia de a rămâne cu elevii în situaţii de 

urgenţă (întreruperea luminii pe timp de noapte etc). 

Dacă profesorii de serviciu nu-şi realizează atribuţiile vor fi depunctaţi, la propunerea şefului 

Comisiei educative, în fişa de evaluare anuală. 

Profesorii de serviciu consemnează eventualele evenimente şi semnează în registrul unic al serviciului 

pe liceu. 

Art.83. Organizarea accesului în unitatea de învăţământ 

- Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către 

persoane desemnate din unitatea de învăţământ; 

- Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor 

excepţionale, unde este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. 

 

                      CAPITOLUL IV STRUCTURA, ORGANIZAREA ŞI RESPONSABILITĂŢILE  

PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC  

Art.84.Personalul didactic, nedidactic și auxiliar trebuie să impună o ținută morală și profesională 

demnă în concordanță cu valorile educaționale transmise elevilor. 

Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic conform  

Titlului VI -ROFUIP 

Compartimentul secretariat-Capitolul I, art.73-art.75 

Serviciul financiar –Capitolul II, sectiunea 1,  art.76-art.77 

Management financiar- Capitolul II, sectiunea2 art.78-art.80 

Compartimentul administrativ – Capitolul III, sectiunea 1 art.81-art-82 

Managementul administrativ- Capitolul III, sectiunea2 art.83-art.86 

Biblioteca şcolară sau Centrul de documentare şi informare- Capitolul IV, art.87 



 

Art. 85. Reglementarea atribuţiilor personalului didactic auxiliar şi personalului administrativ, este 

dată de legislaţia în vigoare şi de fişa postului. Personalul didactic auxiliar și personalul administrativ 

au obligația de a respecta următoarele norme de conduită profesională: 

a) să aibă o ţinută vestimentară decentă; 

b) să aibă un comportament civilizat bazat pe colegialitate şi respect faţă de elevi și colegi; 

c) să nu folosească expresii jignitoare la adresa elevilor,părinţilor şi colegilor; 

d) să nu vină la program sub influenta băuturilor alcoolice sau a altor substanțe psihotrope; 

e) să informeze conducerea şcolii şi organele abilitate în cazul producerii unui eveniment de natură să 

pună în pericol siguranţa persoanelor şi securitatea bunurilor aflate în şcoală; 

 Regulamentul de funcționare a C.D.I.-ului din Liceul Tehnologic ‖Dimitrie Bolintineanu‖ Bolintin-

Vale constituie anexa a prezentului regulament și are valoare de regulament intern. 

 Cabinetul medical şcolar 

Art. 86. Atribuţiile medicului/asistentului medical  şcolar 

1. Protocol de triaj 

Triajul epidemiologic al preşcolarilor şi elevilor se efectuează conform prevederilor legale în 

vigoare, astfel: 

Personalul medical care va efectua triajul conform Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 1.668/5.298/2011 pentru aprobarea Metodologiei 

privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi 

particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea 

unui stil de viaţă sănătos, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului sănătăţii 

nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare. Acesta va fi echipat conform normelor standard de echipare: halat 

impermeabil, bonetă, ochelari de protecţie/vizieră, mască de protecţie, mănuşi de unică folosinţă. 

2. Preventive 

Servicii individuale 

• Examinează toţi elevii din clasele prevăzute de reglementările M.S. pentru examenul de bilanţ al 

stării de sănătate (clasele IX- XII) în vederea aprecierii nivelului de dezvoltare fizică şi a depistării 

precoce a unor eventuale afecţiuni. 

• Examinează, eliberând vize în acest scop elevii care urmează să participe la competiţiile sportive 

şcolare. 

• Examinează elevii care vor pleca în diverse tipuri de tabere. 

• Examinează elevii care vor fi supuşi imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor 

contraindicaţii medicale şi supraveghează efectuarea vaccinărilor. 

• Eliberează scutiri medicale pentru absenţe pe motive de boală la cursurile şcolare teoretice şi 

practice. 

• Vizează documentele medicale la terminarea şcolii 

• Eliberează adeverințele medicale la terminarea şcolii 

• Efectuează triajul epidemiologic după fiecare vacanţă şcolară sau ori de câte ori este nevoie: 

depistează anginele streptococice şi urmăreşte tratamentul cazurilor depistate. 

Servicii colective 

http://www.ltniorga.ro/regulament-de-ordine-interioara/#ref44
https://sintact.ro/%23/dokument/16829658?cm=DOCUMENT


• Iniţiază supravegherea epidemiologică a unităţilor şcolare arondate şi aplică măsuri de combatere, în 

focarele de boli transmisibile. 

• Depistează, izolează şi declară orice boală infecţio-contagioasă. 

• Iniţiază acţiuni de prelucrare antiparazitară (pediculoză, scabie) şi antiinfecţioase (dezinfecţie şi 

dezinsecţie) în focarele şcolare (TBC, infecţii streptococice, BDA etc.) 

• Controlează respectarea normelor de igienă în spaţiile de învăţământ. 

• Iniţiază şi controlează diverse activităţi de educaţie sanitară. 

• Urmăreşte modul de respectare al normelor de igienă a procesului instructiv – educativ. 

• Verifică efectuarea periodică a examenelor medicale stabilite de reglementările M.S. de către 

personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi personalul administrativ. 

• Constată abaterile de la normele de igienă şi antiepidemice, aplicând măsurile corective prevăzute de 

lege, în limita competenţelor sale, sub îndrumarea instituţiilor competente 

2. Curative 

• Acordă primul ajutor la nevoie elevilor şi personalului angajat din unităţile şcolare arondate. 

• Acordă consultaţii curente la solicitarea elevilor. 

• Examinează, izolează, tratează elevii bolnavi din cabinetul şcolar. 

 

                     CAPITOLUL V -REGULI PRIVIND PROTECȚIA, IGIENA Șl SECURITATEA 

ÎN MUNCĂ, PRECUM Șl PREVENIREA Șl STINGEREA INCENDIILOR  

 

1.REGULI PRIVIND PROTECȚIA, IGIENA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ  

Art.87.În scopul aplicării și respectării în cadrul Liceului Tehnologic ―Dimitrie Bolintineanu‖  a 

regulilor privind protecția, igiena și securitatea în muncă corespunzătoare condițiilor în care se 

desfășoară activitatea, școala asigură instruirea tuturor persoanelor încadrate în muncă, prin angajații 

proprii cu atribuții și în domeniul protecției muncii, care constă în: 

 a)instructajul introductiv general care se face de către șeful compartimentului de protecția muncii 

următoarelor persoane:  

•noilor angajați în muncă, angajați cu contracte de muncă indiferent de forma acestora; 

 •celor transferați în școală de la altă unitate;  

•celor veniți în școală ca detașați;  

•persoanelor aflate în școală în perioada de probă în vederea angajării; 

 •persoanelor angajate ca angajați temporari ;  

•persoanele delegate în interesul serviciului. 

 b)instructajul la locul de muncă se face după instructajul introductiv general, de către conducătorul 

direct al locului de muncă și are ca scop prezentarea riscurilor și măsurilor de prevenire specifice 

locului de muncă pentru categoriile de personal enunțate anterior precum și pentru personalul 

transferat de la un loc de muncă la altul în cadrul școlii. 



 c)instructajul periodic se face de către conducătorul locului de muncă respectiv. Intervalul dintre 

două instructaje periodice pentru angajați va fi stabilit prin instrucțiuni proprii în funcție de condițiile 

locului de muncă, dar nu va fi mai mare de 6 luni. Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul 

dintre două instructaje periodice va fi de cel mult 12 luni. Acest instructaj se va face suplimentar celui 

programat în următoarele cazuri:  

•când un angajat a lipsit peste 30 zile lucrătoare;  

•când s-au schimbat echipamentele ori s-au adus modificări la echipamentele existente; 

 •când au apărut modificări ale normelor de protecția muncii sau ale instrucțiunilor proprii de 

securitate a muncii;  

•la reluarea activității după accident de muncă;  

•la executarea unor lucrări speciale.  

Art.88.În vederea asigurării condițiilor de protecție a muncii și pentru prevenirea accidentelor de 

muncă, școala asigură cadrul necesar privind :  

a)adaptarea la elaborarea soluțiilor conforme cu normele de protecție a muncii, prin a căror aplicare să 

fie eliminate riscurile;  

b)stabilirea pentru salariați și pentru ceilalți participanți la procesul de muncă, prin inserarea în fișa 

postului a atribuțiilor și răspunderilor ce le revin în domeniul protecției muncii, corespunzător 

funcțiilor exercitate;  

c)elaborarea regulilor proprii pentru aplicarea normelor de protecție a muncii, corespunzător 

condițiilor în care se desfășoară activitatea la locurile de muncă; 

 d)asigurarea și controlarea cunoașterii și aplicării, de către toți salariații și participanții la procesul de 

muncă, a măsurilor tehnice, sanitare și organizatorice din domeniul protecției muncii; (e)asigurarea de 

materiale necesare informării și educării salariaților și participanților la procesul de muncă: afișe, 

pliante și alte asemenea cu privire la protecția muncii;  

e)informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este 

expusă la locul de muncă, precum și asupra măsurilor de prevenire necesare;  

f)angajarea numai a persoanelor, care în urma controlului medical de medicina a muncii și a 

verificării aptitudinilor psiho-profesionale, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute;  

g)întocmirea unei evidențe a locurilor de muncă cu condiții deosebite: vătămătoare, grele, periculoase, 

precum și a accidentelor de muncă, bolilor profesionale, accidentelor tehnice și avariilor;  

h)asigurarea funcționării permanente și corecte a sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii 

de măsură și control, precum și a instalațiilor de captare, reținere și neutralizare a substanțelor nocive 

degajate în desfășurarea proceselor tehnologice; 

 (i)asigurarea realizării măsurilor stabilite de inspectorii de protecția muncii cu prilejul controalelor 

sau al efectuării cercetărilor accidentelor în muncă;  

j)asigurarea accesului la serviciul medical de medicină a muncii și condițiilor de acordare a primului 

ajutor în caz de accidente de muncă;  



k)asigurarea pe cheltuiala sa a utilizării de către personalul angajat a echipamentului individual de 

protecție; 

 l)asigurarea gratuită a materialelor igienico - sanitare persoanelor care desfășoară activitatea în locuri 

de muncă al căror specific impune o igienă personală deosebită. 

 Art.89.Aplicarea normelor de protecție și igienă a muncii precum și a măsurilor organizatorice 

întreprinse de școală va fi asigurată de fiecare persoană încadrată în muncă, pe parcursul întregii 

perioade de derulare a contractului de muncă prin: 

 a)însușirea și respectarea normelor de protecție a muncii și măsurilor de aplicare a acestora stabilite 

de școală;  

b)desfășurarea activității în așa fel încât să nu se expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire 

profesională atât persoana proprie, cât și celelalte persoane participante la procesul de muncă; 

 c)aducerea de îndată la cunoștința conducătorului locului de muncă despre apariția oricărei defecțiuni 

tehnice sau altă situație care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;  

d)aducerea de îndată la cunoștința conducătorului locului de muncă a accidentelor de muncă suferite 

de persoana proprie și de alte persoane participante la procesul de muncă; (e)oprirea lucrului la 

apariția oricărui eveniment, indiferent de gradul de pericol cauzator de producerea unui accident și 

informarea imediată a conducătorului locului de muncă;  

e)utilizarea echipamentului individual de protecție din dotare, corespunzător scopului pentru care i-a 

fost acordat;  

f)acordarea informațiilor solicitate de organele de control și de cercetare în domeniul protecției 

muncii.  

2. REGULI PRIVIND PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR  

Art.90.În scopul aplicării și respectării regulilor privind prevenirea și stingerea incendiilor, Liceul 

Tehnologic ―Dimitrie Bolintineanu‖ are următoarele obligații și răspunderi:  

a)stabilește prin dispoziții scrise responsabilitățile și modul de organizare privind apărarea împotriva 

incendiilor în cadrul instituției; 

 b)reactualizează dispozițiile date, ori de câte ori apar modificări de natură să înrăutățească siguranța 

la foc; 

 c)aduce la cunoștința salariaților, utilizatorilor și a oricărei persoane implicate, dispozițiile 

reactualizate; 

 d)justifică autorităților abilitate, că măsurile de apărare împotriva incendiilor asigurate sunt corelate 

cu natura și nivelul riscurilor de incendiu, potrivit normelor și reglementărilor tehnice; 

 e)numește prin dispoziție scrisă, una sau mai multe persoane cu atribuții privind punerea în aplicare, 

controlul și supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, corelat cu natura, 

complexitatea, volumul și riscurile de incendiu prezentate de activitățile desfășurate și asigură 

persoanelor respective timpul necesar executării atribuțiilor stabilite;  



f)asigură înscrierea în fișele posturilor a atribuțiilor și responsabilităților persoanelor desemnate prin 

dispoziții scrise să îndeplinească sarcini de prevenire și stingere a incendiilor, precum și luarea la 

cunoștință de către acestea a obligațiilor ce le revin; 

 g)verifică, prin cadrele tehnice sau persoanele cu atribuțiuni de prevenire și stingere a incendiilor, 

cuprinderea în documentațiile tehnice de proiectare și execuție a obiectivelor de investiții noi și a 

lucrărilor de modernizare, dezvoltare ori schimbare de destinație a celor existente, a măsurilor, 

instalațiilor și sistemelor de prevenire și stingere a incendiilor necesare conform reglementărilor 

tehnice, urmărind periodic stadiul și modul de realizare a acestora pentru finalizarea lor înaintea 

punerii în funcțiune a lucrărilor de construcții și instalații; 

 h)asigură întocmirea documentațiilor tehnice necesare pentru solicitarea și obținerea avizelor și a 

autorizațiilor de prevenire și stingere a incendiilor, prevăzute de lege;  

i)asigură elaborarea planurilor de apărare împotriva incendiilor și verifică, prin specialiștii desemnați, 

modul de cunoaștere și capacitatea de punere în aplicare a acestora;  

j)asigură elaborarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și asigură însușirea și respectarea 

acestora de către salariați;  

k)asigură instruirea salariaților proprii și a colaboratorilor externi, verificând prin persoanele 

desemnate, modul de cunoaștere și respectare a regulilor și măsurilor de prevenire și stingere a 

incendiilor, specifice activităților pe care le desfășoară; 

 l)stabilește, prin decizie, persoanele care vor executa instruirea introductivă la angajare precum și 

instruirea periodică pe locul de muncă. Instruirea introductivă la angajare va avea o durată de minim 8 

ore și se va executa la sediul liceului. Instructajele la locul de muncă (ce vor avea o durată de minim 8 

ore) vor fi executate, de regulă, de către conducătorii sectoarelor de activitate. Instructajele periodice 

vor aveao durată de minim 2 ore lunar la personalul nedidactic și de minim 2 ore trimestrial la 

personalul didactic și didactic auxiliar. Acestea vor fi executate de către persoanele desemnate prin 

decizie scrisă (de regulă, tot conducătorii locurilor de muncă respective). Toate categoriile de 

instructaje prevăzute mai sus se vor executa obligatoriu pentru orice persoană angajată în cadrul 

instituției indiferent de natura funcției ocupate;  

m)asigură elaborarea planurilor tematice detaliate de instruire teoretică și practică a salariaților, 

precum și a celor de pregătire și perfecționare a serviciilor de pompieri civili; 

 n)stabilește cadrul organizatoric de informare a persoanelor fizice beneficiare ale procesului de 

educație și învățământ asupra riscului de incendiu prezentat de activitățile desfășurate, a măsurilor și 

regulilor de prevenire a incendiilor, precum și asupra modului de comportare și a posibilităților de 

orientare și evacuare în caz de incendiu; 

 o)verifică periodic, prin cadrele tehnice cu atribuții de prevenire și stingere a incendiilor sau ceilalți 

specialiști desemnați, modul de cunoaștere și de respectare a normelor specifice de prevenire și 

stingere a incendiilor;  

p)asigură prin persoanele desemnate luarea măsurilor necesare pentru determinarea împrejurărilor 

care au favorizat producerea incendiilor, ținerea evidenței acestora și stabilirea, după caz, a unor 

măsuri de preîntâmpinare a producerii unor evenimente similare;  



q)analizează semestrial modul de organizare și desfășurare a activității de apărare împotriva 

incendiilor;  

r)urmărește cuprinderea în contractele de închiriere date în locație, asociere sau concesionare a 

obligațiilor și răspunderilor care revin locatorilor și locatarilor privind apărarea împotriva incendiilor 

și modul de respectare a acestora de către părțile contractante;  

s)verifică periodic, prin persoane desemnate, modul de respectare a obligațiilor și răspunderilor ce îi 

revin privind apărarea împotriva incendiilor cuprinse în contractele de închiriere, concesionare sau 

dare în locație și după caz, dispune măsuri de îndeplinire a cerințelor și măsurilor prevăzute în 

acestea; 

 t)asigură alocarea distinctă în planurile anuale de venituri și cheltuieli a mijloacelor financiare 

necesare achiziționării, reparării, întreținerii și funcționării mijloacelor tehnice de prevenire și stingere 

a incendiilor, precum și pentru susținerea celorlalte activități specifice apărării împotriva incendiilor 

(atestări, certificări, avizări, autorizări etc.). 

 Art.91.Pentru asigurarea respectării regulilor și măsurilor de P.S.I, fiecare salariat, indiferent de 

natura angajării are în procesul muncii următoarele obligații principale: 

 a)să cunoască și să respecte normele generale de P.S.I. din unitatea în care își desfășoară activitatea și 

sarcinile de prevenire și stingere specifice locului de muncă;  

b)să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință, sub orice formă, de către 

angajator sau de persoanele desemnate de acesta; 

 c)să îndeplinească la termen toate măsurile stabilite pentru prevenirea și stingerea incendiilor; - să 

utilizeze, potrivit instrucțiunilor date de angajator sau de persoanele desemnate de acesta, substanțele 

periculoase, instalațiile, utilajele, mașinile, aparatura și echipamentele de lucru; 

 d)să nu efectueze manevre și modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecție sau de 

intervenție pentru stingerea incendiilor; 

 e)la terminarea programului să verifice și să ia toate măsurile pentru înlăturarea cauzelor ce pot 

provoca incendii; 

 f)să nu afecteze sub nici o formă funcționalitatea căilor de acces și de evacuare din clădiri;  

g)să comunice, imediat, șefilor ierarhici și personalului cu atribuții de prevenire și stingere a 

incendiilor orice situație pe care este îndreptățit să o considere un pericol de incendiu, precum și orice 

defecțiune sesizată la sistemele de protecție sau de intervenție pentru stingerea incendiilor; 

 h)să coopereze cu membrii serviciului P.S.I. și cu ceilalți salariați desemnați de angajator, atât cât le 

permit cunoștințele și sarcinile sale, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

 i) să acorde ajutor, atât cât este rațional posibil, oricărui alt salariat aflat într-o situație de pericol; 

 j)să participe efectiv la stingerea incendiilor și la înlăturarea consecințelor acestora precum și la 

evacuarea persoanelor și a bunurilor materiale;  



(k)în vederea îmbunătățirii activității de prevenire și stingere a incendiilor fiecare angajat este obligat 

ca pe lângă îndatoririle amintite să îndeplinească întocmai sarcinile trasate în acest scop de șeful 

ierarhic superior. 

                        CAPITOLUL VI. ELEVII – BENEFICIARI PRIMARI AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

PREUNIVERSITAR  

1. Dobândirea şi exercitarea calităţii de elev 

Art. 92. - Beneficiarii primari ai educaţiei sunt elevii. 

Art. 93. - (1) Dobândirea calităţii de beneficiar primar al educaţiei se face prin înscrierea într-o 

unitate de învăţământ. 

(2) Înscrierea se aprobă de către consiliul de administraţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a 

prezentului regulament, a regulamentelor specifice aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii, ca urmare a solicitării scrise a părinţilor sau 

reprezentanţilor legali. 

 Art. 94. - Înscrierea în clasa a IX-a din învăţământul liceal sau din învăţământul profesional, 

respectiv în anul I din învăţământul postliceal, inclusiv învăţământul profesional şi tehnic dual, se face 

în conformitate cu metodologiile aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. 

Art. 95. - Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor, dacă nu există prevederi specifice 

de admitere în clasa respectivă, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. 

Art. 96. - (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la 

activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ. 

(2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar de către 

unitatea de învăţământ la care este înscris elevul. 

Art. 97. - (1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care 

consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. Absenţa se consemnează în catalog doar în cazul în 

care elevul nu este prezent la ora de curs şi nu poate fi folosită drept mijloc de coerciţie. 

(2) Motivarea absenţelor se face de către profesorul diriginte în ziua prezentării actelor 

justificative. 

(3) În cazul elevilor minori, părinţii sau reprezentanţii legali au obligaţia de a prezenta personal 

profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său. 

(4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă 

eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, 

adeverinţă/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberat(ă) de unitatea sanitară în 

care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de 

familie care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. 

(5) În limita a 40 de ore de curs pe an şcolar, fără a depăşi 20% din numărul orelor alocate unei 

discipline, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau reprezentantului 

legal al elevului sau ale elevului major, adresate profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de 

motivare de către directorul unităţii de învăţământ. 



(6) Profesorul diriginte păstrează la sediul unităţii de învăţământ, pe tot parcursul anului şcolar, 

actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor, prezentate în termen de 7 zile de la reluarea 

activităţii elevului. 

(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absenţelor ca nemotivate. 

(8) În cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor justificative, conform 

prevederilor statutului elevului. 

Art. 98. (1) Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la 

olimpiadele şi concursurile şcolare şi profesionale organizate la nivel local, judeţean/interjudeţean, 

regional, naţional şi internaţional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori. 

Art. 99. - Elevii din învăţământul preuniversitar retraşi se pot reînmatricula, la cerere, de regulă la 

începutul anului şcolar, la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, cu 

susţinerea, după caz, a examenelor de diferenţă, redobândind astfel calitatea de elev. 

2. Activitatea educativă extraşcolară 

 

Art. 100. - Activitatea educativă extraşcolară din LTDB este concepută ca mediu de dezvoltare 

personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ şi ca 

mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei şcolare, precum şi de remediere a unor 

probleme comportamentale ale elevilor. 

Art. 101. - (1) Activitatea educativă extraşcolară din LTDB se desfăşoară în afara orelor de curs. 

(2) Activitatea educativă extraşcolară organizată de LTDB se poate desfăşura fie în incinta unităţii de 

învăţământ, fie în afara acesteia, în sedii ale palatelor şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive 

şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, turistice, de 

divertisment.  

Art. 102. - (1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în LTDB pot fi: culturale, civice, 

artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, antreprenoriale, pentru 

protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat. 

(2) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri, 

festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi 

caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere 

deschise etc. 

(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/clase de elevi, de către

 profesorul diriginte, cât şi la nivelul unităţii de învăţământ, de către coordonatorul pentru 

proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. 

(4) Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al LTDB, împreună cu 

consiliul elevilor, în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale consiliului reprezentativ al părinţilor, 

precum şi cu resursele de care dispune unitatea de învăţământ. 

(5) Organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor 

activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în conformitate cu 

regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educaţiei. 



(6) Activităţile extraşcolare de timp liber care nu necesită deplasarea din localitate, precum şi 

activităţile extracurriculare şi extraşcolare organizate în incinta LTDB se derulează conform 

prevederilor prezentului regulament şi, după caz, cu acordul de principiu al părintelui sau 

reprezentantului legal al copilului/elevului, exprimat în scris, la începutul anului şcolar. 

(7) Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de administraţie al 

unităţii de învăţământ. 

Art. 103. - Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul unităţii de învăţământ este 

parte a evaluării instituţionale a LTDB. 

3. Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare 

 

Art. 104. - Evaluarea are drept scop identificarea nivelului la care se află la un anumit moment 

învăţarea, orientarea şi optimizarea acesteia. 

Art. 105. - (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ preuniversitar se realizează la nivel 

de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire. 

(2) În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă 

feedback real elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi stă la baza planurilor individuale de învăţare. 

(3) Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc., nu poate fi folosit ca mijloc 

de coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, conform prevederilor legale. 

Art. 106. - (1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului şcolar. 

Art. 107. - (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de particularităţile 

psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline. Acestea 

sunt: 

a) evaluări orale; 

b) teste, lucrări scrise; 

c) experimente şi activităţi practice; 

d) referate; 

e) proiecte; 

f) probe practice; 

g) alte instrumente stabilite de comisia pentru curriculum şi aprobate de director sau elaborate de 

către Ministerul Educaţiei/inspectoratele şcolare. 

(2) În învăţământul secundar, elevii vor avea la fiecare disciplină/modul, cu excepţia celor 

preponderent practice, cel puţin două evaluări prin lucrare scrisă/test pe an şcolar. 

Art. 108. - Testele de evaluare şi subiectele de examen de orice tip se elaborează pe baza cerinţelor 

didacticometodologice stabilite de programele şcolare, parte a curriculumului naţional. 

Art. 109. - (1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin: 

c) note de la 1 la 10 în învăţământul secundar. 



(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: "Nota/data" 

sau în catalogul electronic, în cazul unităţilor-pilot în care se utilizează acesta, cu obligativitatea 

tipăririi, înregistrării şi arhivării acestuia la sfârşitul anului şcolar prin compartimentul secretariat. 

(3) Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul 

examenelor/concursurilor organizate la nivelul unităţii de învăţământ, conform prezentului 

regulament, se acordă nota 1. 

(4) Elevii vor beneficia pe parcursul unui an şcolar de cel puţin un plan individualizat de 

învăţare, elaborat în urma evaluărilor susţinute şi după interpretarea rezultatelor de către 

cadrul didactic, care va fi folosit pentru consolidarea cunoştinţelor, pentru întreprinderea unor acţiuni 

de învăţare remedială şi pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare. 

 (5) Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor şi se trec în catalog şi în carnetul de 

elev de către cadrul didactic care le acordă. 

 (6) Numărul de note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de 

cadrul didactic, în funcţie de numărul unităţilor de învăţare şi de numărul săptămânal de ore prevăzut 

în planul- cadru. La fiecare disciplină numărul de note acordate anual este cu cel puţin trei mai 

mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învăţământ. 

(7) În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate trebuie să fie 

corelat cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învăţământ, precum şi cu 

structura modulului, de regulă, o notă la un număr de 25 de ore. Numărul minim de note 

acordate elevului la un modul este de două. 

(8) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în plus faţă de 

numărul de calificative/note prevăzut la alin. (4), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de 

regulă, în ultimele trei săptămâni ale anului şcolar. 

Art. 110. - (1) La sfârşitul anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia să încheie situaţia şcolară a 

elevilor. 

(2) La sfârşitul anului şcolar, profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea 

mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvenţa şi comportamentul elevului, respectarea de către 

acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învăţământ. 

(3) La sfârşitul anului şcolar, profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea 

aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev. 

Art. 111. - (1) La fiecare disciplină de studiu/modul se încheie anual o singură medie, calculată 

prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 

50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. 

(2) Mediile se consemnează în catalog cu cerneală roşie. 

(3) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate 

autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obţinute pe parcursul desfăşurării 

modulului, conform prevederilor alin. (1). Încheierea mediei unui modul care se termină pe parcursul 

anului se face în momentul finalizării acestuia. 



(4) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, prin rotunjire, a 

mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele şi de la purtare. 

Art. 112.  (1) În învăţământul secundar inferior, secundar superior, mediile anuale pe 

disciplină/modul se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina/modulul. 

Mediile la purtare se consemnează în catalog de profesorii diriginţi ai claselor. 

Art. 113. - (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi 

sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative/note şi nu li se încheie media la această disciplină în 

anul în care sunt scutiţi medical. 

(2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport consemnează în catalog, la 

rubrica respectivă, "scutit medical în anul şcolar", specificând totodată documentul medical, numărul 

şi data eliberării acestuia. Documentul medical va fi ataşat la dosarul personal al elevului, aflat la 

secretariat. 

(3) Elevii scutiţi medical nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie fizică 

şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la aceste ore se 

consemnează în catalog. 

(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi 

sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările 

medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea 

scorului etc. 

Art. 114. - Şcolarizarea elevilor sportivi nominalizaţi de federaţiile naţionale sportive pentru centrele 

naţionale olimpice/de excelenţă se realizează în unităţi de învăţământ situate în apropierea acestor 

structuri sportive şi respectă dinamica selecţiei loturilor. Situaţia şcolară, înregistrată în perioadele în 

care elevii se pregătesc în aceste centre, se transmite unităţilor de învăţământ de care aceştia aparţin. 

În cazul în care şcolarizarea se realizează în unităţi de învăţământ care nu pot asigura pregătirea 

elevilor la unele discipline de învăţământ, situaţia şcolară a acestor elevi se poate încheia, la 

disciplinele respective, la unităţile de învăţământ de care elevii aparţin, după întoarcerea acestora, 

conform prezentului regulament. 

Art. 115. - Participarea la ora de religie se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art. 116. - (1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină 

de studiu/modul cel puţin media anuală 5 , iar la purtare, media anuală 6. 

Art. 117. - Sunt declaraţi amânaţi elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau la 

mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive: 

a) au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-

un an şcolar la disciplinele/modulele respective şi nu au numărul minim de note prevăzut de prezentul 

regulament; 

b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ în urma unor solicitări 

oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi 

sportive, interne şi internaţionale, cantonamente şi pregătire specializată; 

c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul Educaţiei; 



d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări; 

e) nu au un număr suficient de note necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au mediile 

anuale la disciplinele/modulele respective consemnate în catalog de către cadrul didactic din alte 

motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare. 

Art. 118. - Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi se face înaintea sesiunii de corigenţe, într-o 

perioadă stabilită de consiliul de administraţie. Elevii amânaţi care nu promovează la una sau două 

discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi 

se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe.  

Art. 119. - (1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5 la cel mult două discipline 

de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare la 

cel mult două discipline de studiu. 

(2) În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declaraţi corigenţi: 

a) elevii care obţin medii sub 5 la cel mult două module care se finalizează la sfârşitul anului 

şcolar, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare la cel 

mult două module. 

(3) Pentru elevii corigenţi se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă, într-o 

perioadă stabilită de Ministerul Educaţiei. 

Art. 120. - (1) Sunt declaraţi repetenţi: 

a) elevii care au obţinut medii anuale sub 5 la mai mult de două discipline de învăţământ/module 

care se finalizează la sfârşitul anului şcolar.  

b) elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de 6; 

c) elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau care nu 

promovează examenul la toate disciplinele/modulele la care se află în situaţie de corigenţă; 

d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel puţin o 

disciplină/un modul; 

Art. 121.  (1) Pentru elevii din învăţământul secundar superior şi din învăţământul postliceal 

declaraţi repetenţi la sfârşitul primului an de studii, reînscrierea se poate face şi peste cifra de 

şcolarizare aprobată. 

(2) În ciclul superior al liceului şi în învăţământul postliceal cu frecvenţă, elevii se pot afla în 

situaţia de repetenţie de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată. 

(3) Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului sau din învăţământul 

postliceal care repetă a doua oară un an şcolar sau care se află în stare de repetenţie pentru a treia oară 

se poate realiza în învăţământul cu frecvenţă redusă. 

Art. 122. - (1) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură 

disciplină de învăţământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de 

către director, în cazuri justificate, o singură dată pe an şcolar. 



(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen de 24 de 

ore de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă. 

(3) Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai 

târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar. 

(4) Comisia de reexaminare se numeşte prin decizie a directorului şi este formată din alte cadre 

didactice decât cele care au făcut examinarea anterioară. 

Art. 123. - (1) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi, examinarea se face din toată materia 

studiată în anul şcolar, conform programei şcolare. 

(2) Pentru elevii care susţin examene de diferenţă, examinarea se face din toată materia studiată 

în anul şcolar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de situaţie. 

(3) Disciplinele/Modulele la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute în trunchiul 

comun şi în curriculumul diferenţiat al specializării/calificării profesionale a clasei la care se face 

transferul şi care nu au fost studiate de candidat. Se susţine examen separat pentru fiecare clasă/an de 

studiu. Notele obţinute la examenele de diferenţă din curriculumul diferenţiat se consemnează în 

registrul matricol, fără a fi luate în calcul pentru media anuală a elevului pentru fiecare an de studiu 

încheiat. 

(4) Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii. 

(5) În cazul elevilor transferaţi în timpul anului şcolar, aceştia preiau disciplinele opţionale ale 

clasei în care se transferă. 

(6) În cazul transferului elevilor corigenţi la cel mult două discipline/module, cu schimbarea 

profilului/specializării/calificării profesionale, şi care nu vor mai studia la unitatea de învăţământ 

primitoare disciplinele/modulele respective, se vor susţine doar examenele de diferenţă. Prevederea se 

aplică şi în cazul elevilor declaraţi amânaţi. 

Art. 124. - (1) Frecventarea învăţământului obligatoriu poate înceta la forma cu frecvenţă la 18 ani. 

Persoanele care nu au finalizat învăţământul obligatoriu până la această vârstă şi care au depăşit cu 

mai mult de trei ani vârsta clasei îşi pot continua studiile, la cerere, şi la forma de învăţământ cu 

frecvenţă, cursuri serale sau la forma cu frecvenţă redusă. 

(2) Persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care 

nu au absolvit învăţământul primar până la vârsta de 14 ani, precum şi persoanele care au depăşit cu 

mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care nu au finalizat învăţământul 

secundar inferior pot continua studiile, la solicitarea acestora, şi în programul "A doua şansă", 

conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. 

4. Elevii veniti din strainatate 

Art. 125. - (1) Elevii care, indiferent de cetăţenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de 

învăţământ din altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe 

teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări pot dobândi 

calitatea de elev în România numai după recunoaşterea sau echivalarea de către inspectoratele şcolare 

judeţene, respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea 

examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare. 



(2) Elevii menţionaţi la alin. (1) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea procedurii de 

echivalare, indiferent de momentul în care părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora solicită 

şcolarizarea. 

(3) Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile privind 

evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoaşterii şi a 

echivalării studiilor parcurse în străinătate şi după promovarea eventualelor examene de diferenţă. 

(4) Indiferent de cetăţenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca 

audient se face, prin decizie, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie luate în baza analizării raportului întocmit de o comisie formată din cadre didactice care 

predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unităţii de învăţământ, 

din care fac parte şi directorul/directorul adjunct şi un psiholog/consilier şcolar. 

(5) Evaluarea situaţiei elevului şi decizia menţionată la alin. (4) vor ţine cont de vârsta şi nivelul 

dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de recomandarea părinţilor, de nivelul obţinut în urma 

unei evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluţie şcolară. 

(6) În cazul în care părinţii sau reprezentanţii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei 

privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa pentru care 

optează părinţii, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură. 

(7) În cazul în care părinţii sau reprezentanţii legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile 

de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în 

România sau în clasa stabilită de comisia prevăzută la alin. (4). 

(8) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea ISJ , respectiv al 

ministerului privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în catalogul 

clasei şi i se transferă din catalogul provizoriu toate menţiunile cu privire la activitatea desfăşurată - 

note, absenţe etc. 

(9) În situaţia în care studiile făcute în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie care 

organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale 

din alte ţări nu au fost echivalate sau au fost echivalate parţial de către ISJ, respectiv de către minister, 

iar între ultima clasă echivalată şi clasa în care este înscris elevul ca audient există una sau mai multe 

clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4) solicită 

inspectoratului şcolar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea 

încheierii situaţiei şcolare pentru anii neechivalaţi sau care nu au fost parcurşi ori promovaţi. 

(10) În contextul prevăzut la alin. (9) inspectoratul şcolar constituie o comisie de evaluare formată 

din cadre didactice şi cel puţin un inspector şcolar/profesor metodist, care evaluează elevul, în termen 

de cel mult 20 de zile, pe baza programelor şcolare în vigoare, la toate disciplinele/modulele din 

planul-cadru de învăţământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse ori promovate. 

După promovarea tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa următoare ultimei clase promovate 

fie prin recunoaştere şi echivalare, fie prin promovarea examenelor prevăzute la alin. (9). Modul de 

desfăşurare şi rezultatele evaluării vor fi trecute într-un proces-verbal care se păstrează în unitatea de 

învăţământ în care elevul urmează să frecventeze cursurile. Această procedură se aplică şi în cazul 

persoanelor, indiferent de cetăţenie sau statut, care solicită continuarea studiilor şi înscrierea în 

sistemul românesc, fără a prezenta documente care să ateste studiile efectuate în străinătate sau la 

organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi 



corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări, care nu sunt înscrise în Registrul special al 

Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. 

(11) Elevul este examinat în vederea completării foii matricole cu notele aferente fiecărei 

discipline din fiecare an de studiu neechivalat, în ordine inversă, începând cu ultimul an de studiu. 

Dacă elevul nu promovează examenele prevăzute la alin. (9) la 3 sau mai multe discipline/module, 

acesta este evaluat, după caz, pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu promovează examenul de 

diferenţă la cel mult două discipline, acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afişate 

rezultatele evaluării. Dacă părintele sau reprezentantul legal, respectiv elevul major solicită 

reexaminarea în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor primei examinări, se aprobă 

reexaminarea. În cazul în care nu promovează nici în urma reexaminării, elevul este înscris în prima 

clasă inferioară pentru care a promovat examenele la toate disciplinele. 

(12) Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea şi participarea la cursul de iniţiere 

în limba română se fac conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. Pentru 

persoanele care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie internaţională, înscrierea în 

învăţământul românesc, la oricare din formele de învăţământ, se poate face, în cazul elevilor majori, la 

solicitarea acestora sau, în cazul elevilor minori, la solicitarea părinţilor sau reprezentanţilor legali. 

Înscrierea în învăţământul preuniversitar se poate face, în condiţiile participării la cursul de iniţiere în 

limba română şi, după caz, fie după primirea avizului privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor de 

către instituţiile abilitate, fie după parcurgerea procedurilor prevăzute la alin. (9) - (11). Persoanele 

care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie internaţională pot opta pentru continuarea 

studiilor inclusiv în cadrul programului "A doua şansă", conform metodologiei aprobate prin ordin al 

ministrului educaţiei, simultan cu participarea la cursul de iniţiere în limba română. 

(13) Copiilor lucrătorilor migranţi li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la 

învăţământul obligatoriu din România. 

(14) Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învăţământul românesc li se aplică 

prevederile elaborate de minister privind şcolarizarea elevilor străini în învăţământul preuniversitar 

din România. 

(15) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) - (11), în temeiul Legii nr. 356/2007 pentru aderarea 

României la Convenţia privind definirea statutului şcolilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 

iunie 1994, elevilor români înscrişi în sistemul şcolilor europene, reintegraţi în sistemul educaţional 

naţional, li se recunosc şi li se echivalează în procedură simplificată, pe baza cererii avizate de către 

Ministerul Educaţiei, prin direcţia cu atribuţii în domeniul şcolilor europene, notele/calificativele 

obţinute, cu încadrarea în clasa corespunzătoare.  

Art. 126. - (1) Elevilor dintr-o unitate de învăţământ de stat, particular sau confesional din România, 

care urmează să continue studiile în alte ţări pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul 

în unitatea de învăţământ de unde pleacă, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau 

reprezentantului legal. 

(2) În cazul în care o persoană, indiferent de cetăţenie sau statut, solicită înscrierea în sistemul de 

învăţământ românesc după începerea cursurilor noului an şcolar, se aplică procedura referitoare la 

recunoaştere şi echivalare şi, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu i se poate 

echivala anul şcolar parcurs în străinătate. 

5. SITUAȚIA ȘCOLARĂ A ELEVILOR 



Art. 127. - (1) Consiliul profesoral validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de 

încheiere a cursurilor, iar secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal numărul elevilor 

promovaţi, numărul şi numele elevilor corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi (în cazul elevilor 

din învăţământul postliceal), precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7. 

(2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris părinţilor sau 

reprezentanţilor legali sau, după caz, elevilor majori de către învăţător/institutor/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor. 

(3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte comunică în scris părinţilor, tutorelui sau reprezentantului legal programul 

de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare. 

(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui/reprezentantului legal sau al 

elevului/absolventului major, documentele elevului, cu excepţia situaţiei prevăzute de Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

6. SANCȚIONAREA ELEVILOR  

Art.128.(1)Elevii din sistemul de învățământ de stat care săvârșesc, în perimetrul liceului, fapte prin 

care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele școlare, vor fi sancționați în 

funcție de gravitatea acestora. 

 (2)Sancțiunile care se pot aplica sunt următoarele:  

a) observația individuală 

 b) mustrare scrisă;  

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, bani de liceu; 

 (3)Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor 

sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după 

caz. 

 (4)Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în 

orice context. 

 (5)Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.  

Art.129. (1) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.  

(2)Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în 

vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoţită de consilierea acestuia, 

care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, 

directorul liceului. 

 Art.130(1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul diriginte, 

cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.  

(2)Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele 

susceptibile de sancţiune sau de catre diriginte, , pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la 

diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină,  spre validare. 

Sancţiunea se consemnează în registrul de procese - verbale al consiliului clasei şi într-un raport care 

va fi prezentat consiliului profesoral de către profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului. 



 (3)Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ 

tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este 

posibil, prin poştă, cu confirmare de primire  

(4)Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. Sancţiunea 

poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, la propunerea Consiliului profesorilor clasei, cu 

aprobarea Consiliului profesoral.  

Art.131.(1)Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea 

consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. 

 (2)Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare aprobată de consiliul profesoral.  

.  ANULAREA SANCȚIUNII  

Art.132.(1)După opt săptămâni sau la încheierea anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. Dacă elevul 

căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 149-152, dă dovadă de un comportament fără 

abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea anului şcolar, prevederea 

privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată.  

(2)Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea 

care a aplicat sancţiunea.  

 SANCȚIUNI PRIVIND NEFRECVENTAREA ORELOR DE CURS 

 Art.133.Pentru toți elevii din învățământul preuniversitar, la fiecare 10 absențe nejustificate pe 

semestru din totalul orelor de studiu sau 10% absențe nejustificate din numărul de ore la o disciplină, 

va fi scăzut cu câte un punct. 

  PAGUBE PATRIMONIALE  

Art.134.(1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor sunt 

obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, toate 

cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau 

să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. 

 (2)in cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc 

manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de 

manual deteriorat în caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot 

fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare. 

 CONTESTAREA SANCȚIUNILOR  

Art.135. (1)Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 149-152 se adresează, 

de către elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătorul legal al Consiliului de 

Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea 

sanctiunii. 

 (2)Contestaţia se soluţionează in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariat. 

Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de 

contencios administrativ, conform legii. 

.  

7. RECOMPENSAREA ELEVILOR  

Art.136. Elevii care obțin rezultate remarcabile la învățătură și se disting prin comportare exemplară 

pot primi următoarele recompense:  



a)evidențierea în fața colegilor de clasă sau de școală. 

 b)evidențierea, de către director, în fața colegilor de clasă și a Consiliului Profesoral; 

 c)comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, cu mențiunea faptelor pentru care este evidențiat; 

 d)trimiterea cu prioritate în excursii, tabere de odihnă sau de profil, în cadrul relațiilor de parteneriat 

cu școli din țară și din străinătate; 

 e)acordarea de burse de merit, de studiu, de performanță sau alte recompense materiale, în funcție de 

resursele financiare ale școlii și prevederilor în vigoare; 

 f) premii, diplome, medalii, insigne;  

g) premiul de onoare al școlii se numește Diploma ,,Dimitrie Bolintineanu‖, acordat  elevului-șef de 

promoție din clasele terminale ( XII), care a obținut cea mai mare medie pe toată perioada ciclului de 

învățământ, dar nu mai mică de 9,50 și la purtare media 10; Șeful de promoție va primi un trofeu . 

h)elevii absolvenți care în cei patru ani de liceu  au participat la olimpiadele/concursuri școlare 

naționale, activitati educative  vor primi  diplome de excelenta la festivitatea de absolvire.  

j)purtarea robelor la festivitatea de absolvire.  

Art.137. (1) Încheierea cursurilor se marchează prin festivitatea de premiere a elevilor merituoși; 

prilej cu care se atribuie diplome și premii elevilor clasați pe primele locuri în clasele respective și 

mențiuni celor care s-au distins în diferite ocazii. Premiile se atribuie conform Regulamentului de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar de stat. Diriginții claselor asigură 

completarea (scrierea) diplomelor. Festivitatea de premiere se organizează după un program stabilit de 

Consiliul de administrație. Elevilor premianți care nu se prezintă la festivitate le vor fi transmise 

diplomele. La festivitatea de premiere este obligatorie prezența diriginților (care înmânează 

diplomele) și a cadrelor didactice. Participanții la festivitatea de premiere pot pleca doar după 

încheierea acesteia.  

(2)Pe parcursul festivităților de deschidere-închidere, disciplina este asigurată de cadrele didactice 

desemnate de Consiliul de administrație (care stabilesc dispunerea claselor) și de profesorii diriginți și 

ceilalți profesori ai claselor (aceștia sunt obligați să însoțească clasa sau să desemneze un înlocuitor).  

(3)PREMIEREA - pentru rezultate deosebite la învățătură și disciplină si cu media 10 la purtare, 

elevii primesc următoarele premii la sfârșitul anului școlar :  

a)premiul I elevul cu media cea mai mare din clasă, dar nu mai mică de 9,50 

 b)premiul II elevul clasat al doilea cu media peste 9,00  

c)premiul III elevul clasat al treilea (în ordinea descrescătoare a mediilor)  

d)mențiuni elevii clasați pe pozițiile 4,5,6 în ordinea descrescătoare a mediilor generale, dar nu mai 

mică de 8,00 

 e)premii speciale elevilor evidențiați în activități deosebite, frecvenţă foarte bună și se acordă la 

propunerea profesorului diriginte, cu avizul Consiliului Profesorilor clasei. 

8. Examenele 

Art. 138 - (1) Examenele organizate de LTDB sunt: 

a) examen de corigenţă; 

b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi; 



c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este condiţionată 

de promovarea unor astfel de examene; 

 (2) Organizarea în unităţile de învăţământ a examenelor de admitere în învăţământul liceal sau 

profesional, inclusiv învăţământ profesional şi tehnic dual, precum şi a examenelor şi evaluărilor 

naţionale se face conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. 

Art. 139. - Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în perioada vacanţelor şcolare. 

Art. 140. - La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de 

învăţământ la alta nu se acordă reexaminare. 

Art. 141. - (1) Pentru desfăşurarea examenelor există trei tipuri de probe: scrise, orale şi practice, 

după caz. La toate examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe - proba scrisă şi proba 

orală. 

(2) Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorită profilului sau/şi specializării/calificării 

profesionale, este necesară şi proba practică, modalităţile de susţinere a acesteia, precum şi cea de-a 

doua probă de examen sunt stabilite de directorul unităţii de învăţământ împreună cu membrii 

comisiei pentru curriculum. 

(3) Proba practică se susţine la disciplinele/modulele care au, preponderent, astfel de activităţi. 

(4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Comisia de corigenţe are 

în componenţă un preşedinte şi câte două cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe 

disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor. 

(5) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeaşi specialitate sau, 

după caz, specialităţi înrudite/din aceeaşi arie curriculară. 

(6) Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat 

elevului disciplina/modulul de învăţământ în timpul anului şcolar. În mod excepţional, în situaţia în 

care între elev şi profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de 

examen este numit un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate sau, după caz, de specialităţi înrudite 

din aceeaşi arie curriculară. 

Art. 142. - (1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 90 de minute pentru învăţământul secundar 

şi postliceal, din momentul primirii subiectelor de către elev. Proba scrisă conţine două variante de 

subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere. 

(2) Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic - elev, pe baza biletelor de 

examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susţin 

examenul la disciplina/modulul respectivă/respectiv. Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate 

schimba biletul de examen cel mult o dată. 

(3) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susţinută de 

acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi şi 

fracţionare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota întreagă 

cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigenţă, fracţiunile de 50 de sutimi 

rotunjindu-se în favoarea elevului. 

(4) Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, calculată cu două 

zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi examinatori. Între notele finale acordate 

de cei doi examinatori nu se acceptă o diferenţă mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face 

preşedintele comisiei de examen. 



Art. 143. - (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen dacă obţine cel 

puţin media 5. 

(2) Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină/modul la care susţin 

examenul de corigenţă, cel puţin media 5. 

(3) Media obţinută la examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii 

amânaţi pentru un an şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată timp de un an 

şcolar constituie media anuală a disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale anuale. 

(4) La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi media obţinută constituie 

media anuală a elevului la disciplina respectivă. 

Art. 144. - (1) Elevii corigenţi sau amânaţi care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, 

dovedite cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată 

ulterioară, stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an 

şcolar. 

(2) În situaţii excepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, 

inspectoratul şcolar poate aproba susţinerea examenului şi după începerea cursurilor noului an şcolar. 

Art. 145 - (1) Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei şcolare, la examenele pentru 

elevii amânaţi şi la examenele de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în 

catalogul de examen de către cadrele didactice examinatoare şi se trec în catalogul clasei de către 

secretarulşef/secretarul unităţii de învăţământ, în termen de maximum 5 zile de la afişarea rezultatelor, 

dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 

134 alin. (2), când rezultatele se consemnează în catalogul clasei în termen de 5 zile de la afişare. 

(2) Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează în catalogul de 

examen de către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol şi în catalogul clasei de către 

secretarul-şef/secretarul unităţii de învăţământ. 

(3) În catalogul de examen se consemnează calificativele/notele acordate la fiecare probă, nota 

finală acordată de fiecare cadru didactic examinator sau calificativul, precum şi media obţinută de 

elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori şi 

de către preşedintele comisiei, imediat după terminarea examenului. 

(4) Preşedintele comisiei de examen predă secretarului unităţii de învăţământ toate documentele 

specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise şi însemnările elevilor la proba 

orală/practică. Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de 

data începerii cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 134 alin. (2). 

(5) Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în 

arhiva unităţii de învăţământ timp de un an. 

(6) Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru elevii 

amânaţi, precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează, la loc vizibil, a doua zi după 

încheierea sesiunii de examen, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor cu 

caracter personal, şi se consemnează în procesul- verbal al primei şedinţe a consiliului profesoral. 

Art. 146. - După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei de corigenţă sau de 

reexaminare, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte 

consemnează în catalog situaţia şcolară a elevilor care au participat la aceste examene. 

9. TRANSFERUL ELEVILOR  

Art. 147. - Copiii şi elevii au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de învăţământ 

la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, 



de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale 

regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ la care se face transferul. 

Art. 148. - Transferul copiilor şi elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al 

unităţii de învăţământ de la care se transferă. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ la 

care se solicită transferul motivează, în scris, refuzul de aprobare a cererii. 

Art. 149. - (1) În învăţământul învăţământul profesional, liceal, postliceal, precum şi în învăţământul 

dual, elevii se pot transfera de la o grupă/formaţiune de studiu la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ, 

sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de elevi la grupă/formaţiunea de 

studiu. 

 (3) În situaţii excepţionale, bine motivate, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor 

maxime de elevi la grupă/formaţiunea de studiu, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea 

efectivului maxim, conform legislaţiei în vigoare. 

Art. 150. - (1) În învăţământul profesional, liceal sau postliceal, inclusiv în învăţământul dual, 

aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire, specializarea/calificarea 

profesională este condiţionată de promovarea examenelor de diferenţă. 

(2) Disciplinele/Modulele la care se susţin examene de diferenţă se stabilesc prin compararea celor 

două planuri-cadru. Modalităţile de susţinere a acestor diferenţe se stabilesc de către consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ şi la propunerea membrilor comisiei pentru curriculum. 

Art. 151. - (1) Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul 

postliceal se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, cu respectarea următoarelor condiţii: 

a) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera în timpul anului şcolar, 

în vacanţele şcolare, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la 

specializarea la care se solicită transferul, doar în situaţii medicale deosebite, pe baza avizului 

comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti, acolo unde există, sau a documentelor medicale 

justificative, şi în situaţiile excepţionale prevăzute la art. 144 alin. (4), în limita efectivelor maxime la 

clasă, stabilite de lege; 

b) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasele a X-a - a XII/XIII-a se pot transfera, de 

regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la 

care se solicită transferul; 

c) în cadrul învăţământului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasa a IX-a se pot transfera 

în timpul anului şcolar numai dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului 

admis la calificarea profesională la care se solicită transferul, doar în situaţii medicale deosebite, pe 

baza avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti, acolo unde există, sau a 

documentelor medicale justificative, şi în situaţiile excepţionale prevăzute la art. 144 alin. (4), în 

limita efectivelor maxime la clasă, stabilite de lege; 

d) în cadrul învăţământului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasele a X-a şi a XI-a se 

pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului 

promovat din clasa la care se solicită transferul. Excepţiile de la această prevedere se aprobă de către 

consiliul de administraţie; 

e) elevii din clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a din învăţământul liceal se pot transfera în aceeaşi 

clasă în învăţământul profesional cu durata de 3 ani după susţinerea examenelor de diferenţă, în limita 

efectivului de 30 de elevi la clasă şi în baza criteriilor prevăzute de regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ la care se solicită transferul; 



f) elevii care au finalizat clasa a IX-a a învăţământului profesional cu durata de 3 ani se pot 

transfera doar în clasa a IX-a a învăţământului liceal, cu respectarea mediei de admitere la profilul şi 

specializarea la care solicită transferul. Elevii care au finalizat clasa a X-a din învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani se pot transfera în clasa a X-a din învăţământul liceal, cu respectarea 

condiţiei de medie a clasei la care solicită transferul şi după promovarea examenelor de diferenţă; 

g) elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul cu 

frecvenţă cursuri de zi la învăţământul cu frecvenţă cursuri serale, în anul terminal, pe parcursul 

vacanţelor şcolare, după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă. 

(2) Prevederile alin. (1) lit. c) -f) se aplică şi în cazul învăţământului profesional şi tehnic dual. 

Art. 152. - Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal 

se pot transfera de la o formă de învăţământ la alta astfel: 

a) elevii de la învăţământul cu frecvenţă redusă se pot transfera la forma de învăţământ cu 

frecvenţă, după susţinerea şi promovarea examenelor de diferenţă, dacă au media anuală cel puţin 7 la 

fiecare disciplină/modul de studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă şi potrivit criteriilor 

prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; transferul se face, de 

regulă, în aceeaşi clasă, cu excepţia elevilor din clasa terminală de la învăţământul cu frecvenţă 

redusă, pentru care durata studiilor este mai mare cu un an, care se pot transfera în clasa terminală din 

învăţământul cu frecvenţă; 

b) elevii de la învăţământul cu frecvenţă se pot transfera la forma de învăţământ cu frecvenţă 

redusă, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă; 

c) elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul cu 

frecvenţă la învăţământul cu frecvenţă redusă, în anul terminal, după susţinerea, dacă este cazul, a 

examenelor de diferenţă. Elevii din învăţământul profesional şi tehnic dual se pot transfera în 

învăţământul care nu are caracteristicile acestei forme de organizare, după susţinerea, dacă este cazul, 

a examenelor de diferenţă, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă şi potrivit criteriilor 

prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; elevii din 

învăţământul liceal, profesional şi postliceal se pot transfera în învăţământul profesional şi tehnic 

dual, după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă, cu respectarea prevederilor legale 

privind efectivele de elevi la clasă. 

Art. 153. - (1) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, profilul şi/sau specializarea se 

efectuează, de regulă, în perioada vacanţelor şcolare. Prin excepţie, transferurile de la nivelurile 

antepreşcolar şi preşcolar se pot face oricând în timpul anului şcolar, ţinând cont de interesul superior 

al copilului. 

(2) Transferurile în care se schimbă forma de învăţământ se efectuează în următoarele perioade: 

a) de la învăţământul cu frecvenţă la cel cu frecvenţă redusă, de regulă în vacanţele şcolare; în 

aceleaşi perioade se efectuează şi transferul la/de la învăţământul profesional şi tehnic şi de la/la 

învăţământul dual la învăţământul liceal tehnologic. Transferurile în cursul anului şcolar se pot aproba 

în mod excepţional în cazurile precizate la alin. (4); 

b) de la învăţământul cu frecvenţă redusă la cel cu frecvenţă, numai în perioada vacanţei de vară. 

(3) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, cu schimbarea profilului şi/sau a 

specializării, se efectuează, de regulă, în perioada vacanţei de vară, conform hotărârii consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul. 

(4) Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea 

prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii: 



a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al 

municipiului Bucureşti; 

b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de 

direcţia de sănătate publică; 

c) de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional; 

d) la/de la învăţământul de artă, sportiv şi militar; 

e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare 

bilingv la celelalte clase; 

f) în alte situaţii excepţionale, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea consiliului de 

administraţie al inspectoratului şcolar. 

Art. 154. - Gemenii, tripleţii etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la 

cererea părintelui sau reprezentantului legal sau la cererea elevilor, dacă aceştia sunt majori, cu 

aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

Art. 155. - (1) Pentru copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de evoluţia acestora, se 

pot face propuneri de reorientare dinspre învăţământul special/special integrat spre învăţământul de 

masă şi invers. 

(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de 

către părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului şi de către consilierul şcolar. Decizia de reorientare 

se ia de către comisia de orientare şcolară şi profesională din cadrul centrului judeţean de resurse şi 

asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, cu 

acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali. 

Art. 156. - După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite 

situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se transferă 

elevul este obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare situaţia şcolară a celui transferat, în 

termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare de către 

unitatea de învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient. 

 

CAPITOLUL VII. PĂRINȚII – PARTENERI EDUCAŢIONALI  

1. Drepturile părinţilor sau reprezentanţilor legali 

Art. 157. - (1) Părinţii sau reprezentanţii legali ai elevului sunt parteneri educaţionali principali ai 

LTDB. 

(2) Părinţii sau reprezentanţii legali ai elevului au acces la toate informaţiile legate de sistemul de 

învăţământ care privesc educaţia copiilor lor. 

(3) Părinţii sau reprezentanţii legali ai elevului au dreptul de a fi susţinuţi de sistemul de 

învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţi aptitudinile ca parteneri în relaţia familie-şcoală. 

Art. 158. - (1) Părintele sau reprezentantul legal al elevului are dreptul să fie informat periodic 

referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil. 

(2) Părintele sau reprezentantul legal al elevului are dreptul să dobândească informaţii referitoare 

numai la situaţia propriului copil. 

Art. 159. - (1) Părintele sau reprezentantul legal al elevului are acces în incinta LTDB în concordanţă 

cu procedura de acces, dacă: 



a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu 

directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ; 

b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice; 

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ; 

d) participă la întâlnirile programate cu profesorul diriginte; 

e) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi. 

(2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor sau 

reprezentanţilor legali în LTDB. 

Art. 160. - Părinţii sau reprezentanţii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate 

juridică, conform legislaţiei în vigoare. 

Art. 161. - (1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/reprezentantul legal al elevului 

în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul unităţii de învăţământ 

implicat, profesorul diriginte. Părintele/Reprezentantul legal elevului are dreptul de a solicita ca la 

discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor. În situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la 

rezolvarea conflictului, părintele/reprezentantul legal are dreptul de a se adresa conducerii unităţii de 

învăţământ, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei. 

(2) În cazul în care părintele/reprezentantul legal consideră că starea conflictuală nu a fost rezolvată la 

nivelul unităţii de învăţământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului şcolar pentru a 

media şi rezolva starea conflictuală. 

2. Îndatoririle părinţilor sau reprezentanţilor legali 

Art. 162. - (1) Potrivit prevederilor legale, părintele sau reprezentantul legal are obligaţia de a asigura 

frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului 

până la finalizarea studiilor. 

(2) Părintele sau reprezentantul legal care nu asigură şcolarizarea elevului în perioada 

învăţământului obligatoriu este sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între 

100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii. 

(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se 

realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ. 

(4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea elevului în unitatea de învăţământ, părintele sau 

reprezentantul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii 

unui climat sănătos la nivel de grupă/formaţiune de studiu/pentru evitarea degradării stării de sănătate 

a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/unitatea de învăţământ. 

(5) Părintele sau reprezentantul legal are obligaţia ca, minimum o dată pe lună, să ia legătura cu 

profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia elevului, prin mijloace stabilite de comun acord. 

Prezenţa părintelui sau a reprezentantului legal va fi consemnată în caietul profesorului diriginte, cu 

nume, dată şi semnătură. 

(6) Părintele sau reprezentantul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din 

patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de elev. 

 (8) Părintele sau reprezentantul legal al elevului din ciclul inferior al liceului are obligaţia de a 

solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia într-o unitate de învăţământ din 

străinătate. 



(9) Dispoziţiile alin. (7) nu se aplică în situaţiile în care transportul copiilor la şi de la unitatea de 

învăţământ se realizează cu microbuzele şcolare. Asigurarea securităţii şi siguranţei în incinta unităţii 

de învăţământ la venirea şi părăsirea acesteia, în special pentru elevii din clasa pregătitoare, se 

stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 

(10) Părintele sau reprezentantul legal al elevului din învăţământul obligatoriu are obligaţia de a-l 

susţine pe acesta în activitatea de învăţare desfăşurată, inclusiv în activitatea de învăţare realizată prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului, şi de a colabora cu personalul unităţii de învăţământ pentru 

desfăşurarea în condiţii optime a acestei activităţi. 

Art. 163. - Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor şi a 

personalului unităţii de învăţământ. 

Art. 164. - Respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai 

copiilor/elevilor. 

3.Adunarea generală a părinţilor 

 

Art. 165. - (1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii sau reprezentanţii legali 

elevilor formaţiunea de studiu. 

(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte cu privire la susţinerea cadrelor didactice şi a echipei 

manageriale a unităţii de învăţământ privind activităţile şi auxiliarele didactice şi mijloacele de 

învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării elevilor. 

(3) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de elevi, şi nu 

situaţia concretă a unui copil/elev. Situaţia unui elev se discută individual, numai în prezenţa 

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului respectiv. 

Art. 166. - (1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către profesorul diriginte, de către 

preşedintele comitetului de părinţi al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi. 

(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă ori de câte ori este nevoie, este valabil întrunită în 

prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor sau reprezentanţilor legali ai elevilor clasa 

respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenţi. 

4.Comitetul de părinţi 

Art. 167. - (1) În LTDB, la nivelul fiecărei clase, se înfiinţează şi funcţionează comitetul de părinţi. 

(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea 

generală a părinţilor, convocată de profesorul diriginte care prezidează şedinţa. 

(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 zile 

calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar. 

(4) Comitetul de părinţi pe clasă se compune din 3 persoane: un preşedinte şi 2 membri. În 

prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le 

comunică profesorului diriginte. 

(5) Comitetul de părinţi pe clasă reprezintă interesele părinţilor sau ale reprezentanţilor legali ai 

elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor sau reprezentanţilor legali, în consiliul profesoral, în 

consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială. 

Art. 168. - Comitetul de părinţi clasă are următoarele atribuţii: 



a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. Deciziile 

se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor sau reprezentanţilor legali; 

b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare la 

nivelul grupei/clasei şi al unităţii de învăţământ; 

c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combatere a violenţei, de 

asigurare a siguranţei şi securităţii, de combatere a discriminării şi de reducere a absenteismului în 

mediul şcolar; 

d) poate susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a 

clasei şi LTDB prin acţiuni de voluntariat; 

e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi profesorul diriginte şi se implică activ în 

întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ, conform 

hotărârii adunării generale; 

f) susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare socioprofesionale; 

g) se implică în asigurarea securităţii elevilor în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi 

extracurriculare. 

Art. 169. - Preşedintele comitetului de părinţi clasă reprezintă interesele părinţilor sau ale 

reprezentanţilor legali în relaţiile cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi şi, prin 

acestea, în relaţie cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii. 

Art. 170. - (1) În baza hotărârii adunării generale, comitetul de părinţi poate decide să susţină, 

inclusiv financiar prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale 

în domeniul financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de 

învăţământ şi a grupei/clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie. 

(2) Sponsorizarea unei clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută 

comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru elevi/părinţi 

sau reprezentanţi legali. 

(3) Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea elevilor sau a personalului din 

unitatea de învăţământ în strângerea şi/sau gestionarea fondurilor. 

5. Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi 

Art. 171. - (1) La nivelul LTDB funcţionează consiliul reprezentativ al părinţilor. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii 

comitetelor de părinţi. 

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură fără personalitate juridică a cărei activitate 

este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor 

comitetelor de părinţi pe clasă din LTDB , care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi 

cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane 

fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter 

logistic - voluntariat. 

(4) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se poate constitui asociaţia de părinţi, în conformitate 

cu legislaţia în vigoare privind asociaţiile şi fundaţiile, care reprezintă drepturile şi interesele 

părinţilor din unitatea de învăţământ, membri ai acesteia. 



Art. 172. - (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale 

căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în 

procesul- verbal al şedinţei. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. 

Convocarea şedinţelor consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau, 

după caz, de unul dintre vicepreşedinţi. 

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor sau reprezentanţilor 

legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ. 

(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar în prezenţa a două treimi din numărul 

total al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor 

prezenţi. În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul, şedinţa se reconvoacă pentru o dată ulterioară, 

fiind statutară în prezenţa a jumătate plus 1 din totalul membrilor. 

(5) Preşedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi 

juridice. 

(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al consiliului reprezentativ al părinţilor. 

(7) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii 

excepţionale, şedinţele consiliului reprezentativ al părinţilor se pot desfăşura online, prin mijloace 

electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă. 

Art. 173. - Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii: 

a) propune unităţii de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la 

decizia şcolii, inclusiv din oferta naţională; 

b) sprijină parteneriatele educaţionale între LTDB şi instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din 

comunitatea locală; 

c) susţine LTDB în derularea programelor de prevenire şi de combatere a absenteismului şi a 

violenţei în mediul şcolar; 

d) promovează imaginea LTDB în comunitatea locală; 

e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor 

în plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural; 

f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor; 

g) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu 

părinţii sau reprezentanţii legali, pe teme educaţionale; 

h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu 

organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor 

care au nevoie de ocrotire; 

i) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de 

integrare socială a absolvenţilor; 

j) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în 

muncă a absolvenţilor; 



k) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea 

de învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice; 

l) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor; 

n) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea programului "Şcoala 

după şcoală".  

Art. 174. - (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ poate face demersuri 

privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către şcoală, constând în contribuţii, 

donaţii, sponsorizări etc. din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate care vor 

fi utilizate pentru: 

a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi 

sportive; 

b) acordarea de premii şi de burse elevilor; 

c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială 

precară; 

e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate prin 

hotărâre de către adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel 

local, judeţean, regional şi naţional. 

6. Contractul educaţional 

Art. 175. - (1) LTDB  încheie cu părinţii sau reprezentanţii legali, în momentul înscrierii elevilor în 

registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce 

ale părţilor. 

(2) Modelul contractului educaţional este prezentat în anexa la prezentul regulament. Acesta este 

particularizat la nivelul LTDB prin decizia consiliului de administraţie, după consultarea consiliului 

de părinţi al unităţii de învăţământ. 

Art. 176. - (1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de 

învăţământ. 

(2) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educaţional se pot realiza printr-un act 

adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional. 

Art. 177. (1) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte sau 

reprezentant legal, altul pentru unitatea de învăţământ, şi îşi produce efectele de la data semnării. 

(2) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în 

contractul educaţional. 

(3) Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în 

contractul educaţional de către fiecare părinte sau reprezentantul legal şi adoptă măsurile care se 

impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document. 

7. Şcoala şi comunitatea. Parteneriate/Protocoale între LTDB şi alţi parteneri educaţionali 



Art. 178. - Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale 

colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor unităţii de 

învăţământ. 

Art. 179. LTDB poate realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, 

organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de 

organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

Art. 180. - (1) Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop derularea unor 

activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de unitatea de 

învăţământ. 

(2) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de 

prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului. 

(3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru 

implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea 

securităţii elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii de învăţământ. 

Art. 181. - (1) LTDB încheie parteneriate şi protocoale de colaborare cu operatorii economici, în 

vederea derulării orelor de instruire practică. 

(2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor, referitoare la asigurarea 

securităţii elevilor şi a personalului şcolii, respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, 

asigurarea transportului la şi de la operatorul economic, durata activităţilor, drepturile şi îndatoririle 

elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. De asemenea, 

LTDB încheie parteneriate şi protocoale de colaborare cu operatorii economici, în vederea derulării 

orelor de instruire practică.  

Art. 182. - (1) LTDB încheie protocoale de parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale, unităţi 

medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, în vederea 

atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională/planul de acţiune 

al unităţii de învăţământ. 

(2) Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii de învăţământ, în protocol se va 

specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii elevilor. 

(4) Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe site-ul şcolii, 

prin comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare. 

(5) LTDB poate încheia protocoale de parteneriat şi pot derula activităţi comune cu unităţi de 

învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii copiilor şi a tinerilor, 

respectându-se legislaţia în vigoare din statele din care provin instituţiile respective. 

(6) Reprezentanţii părinţilor se vor implica direct în buna derulare a activităţilor din cadrul 

parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ. 

 

CAPITOLUL VIII. REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII 

ȘI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂȚII 

 Art.183.Liceul Tehnologic ―Dimitrie Bolintineanu‖respectă principiul libertății alegerii locului de 

muncă, a profesiei, meseriei sau a activității pe care urmează să o presteze salariatul. Niciun salariat 

nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită 



profesie, conform legislației în vigoare. Tuturor salariaților le sunt recunoscute dreptul la plată egală 

pentru muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecția datelor cu caracter personal 

precum și dreptul la protecție împotriva concedierilor colective. În cadrul Liceului Tehnologic 

―Dimitrie Bolintineanu‖, în relațiile de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de 

toți salariații. Activitatea  se desfășoară cu respectarea principiului egalității de tratament față de toți 

salariații și se bazează pe principiul consensualității și al bunei credințe. Orice salariat care prestează o 

muncă în cadrul școlii, beneficiază de respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nici o 

discriminare. 

 Art.184.Liceul Tehnologic ―Dimitrie Bolintineanu‖asigură întreg cadrul organizatoric pentru evitarea 

tuturor formelor de discriminare directă sau indirectă față de orice salariat, pe motiv că acesta aparține 

unei rase, naționalități, etnii, religii, categorie socială sau categorie defavorizată ori datorită 

convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acestuia manifestată în următoarele domenii: 

 - încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă;  

- stabilirea atribuțiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului;  

- acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul; 

 - formarea, perfecționarea, reconversia și promovarea profesională; 

 - aplicarea măsurilor disciplinare;  

- dreptul de aderare la sindicat și accesul la facilitățile acordate de acesta.  

1 SANCŢIUNI  

Art.185.Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care personalul didactic 

și nedidactic încalcă demnitatea personală a altor angajați, prin crearea de medii degradante, de 

intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare definite la art. 4 lit. a) - e) și la art. 11 din LEGEA 

nr. 202 din 19 aprilie 2002 *** Republicata privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 

bărbați sunt: 

 Pentru personalul nedidactic: 

 a)avertisment scris; 

 b)retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile; 

 c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%, 

 d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a îndemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 

luni cu 5-10 %;  

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.  

În cazul personalului didactic:  

a) observație scrisă;  

b) avertisment 

 c)diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu îndemnizația de conducere, de 

îndrumare și control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;  



d)suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea 

unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei funcții de 

conducere, de îndrumare și de control;  

e) destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de control din învățământ; 

 f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

 Art.186. (1)Amenzile disciplinare sunt interzise. 

 (2)Pentru aceeași abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancțiune 

 

             CAPITOLUL IX. DISPOZITII FINALE  

 

Art.187.(1)În unitățile de învățământ preuniversitar, fumatul este interzis, conform legii. 

 (2)În timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor 

mobile, prin excepție de la această regulă, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, 

numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul instructiv educativ sau în situații 

de urgență Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala 

de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ. 

 Art.188.Se interzice organizarea de excursii, majorate, sau alte activități recreative și de relaxare 

desfășurate în afara perimetrului școlii, în absența reprezentanților părinților de la clasele respective.  

Art.189. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării 

evaluărilor naționale (teste naționale, examen de bacalaureat, examene de absolvire). 

Art.190.a)Prezentul regulament va fi adus la cunoștința elevilor și a părinților sau reprezentanților 

legali ai acestora; 

 b)În baza ROFUIP și a Regulamentului Intern al unității școlare, directorul va încheia cu părintele / 

elevul de clasa a IX-a – a XII-a, acord de parteneriat școală-familie, după modelul din anexă.  

Art.191. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării și avizării de Consiliul de 

administrație. 

 Art.192. La data intrării în vigoare a prezentului regulament, se abrogă vechiul Regulament Intern.  

Relaţii cu alte instituţii şi cu publicul 

Art. 193. Liceul întreţine relaţii cu autorităţile locale, judeţene, poliţia, biserica şi alte instituţii 

guvernamentale şi neguvernamentale. Reprezentanţii liceului în relaţiile cu comunitatea locală, 

organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale sunt directorii liceului sau profesori desemnaţi. 

Dezvoltă relaţii de parteneriat cu toate instituţiile implicate în educarea copiilor. 

Art. 194. Directorul şi directorul adjunct planifică, în 2 săptămâni de la începerea anului şcolar, 

programul de audienţe şi relaţii cu publicul. 

Art. 195. Cererile, reclamaţiile şi sesizările se înregistrează în registrul de intrări / ieşiri. Sesizările şi 

reclamaţiile se îndosariază într-un dosar separat. Reclamaţiile şi sesizările anonime nu se iau în 

consideraţie. Solicitanţii vor primi răspuns în termen de o lună. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 

Procedura generală de intervenție la nivelul unității de învățământ în situații de violență 

În cazul unei forme ușoare a violentei școlare: 

1. dacă sancțiunea nu e prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare al unității 

de învățământ 

 

Este sesizată comisia de violență și conducerea școlii (dacă este cazul) 

 

Se realizează o anchetă detaliată 

 

Este luată o decizie privind aplicarea sau nu a unei sancțiuni 

 

Se stabilesc măsuri de asistență pentru victimă/agresor 

2. dacă sancțiunea este prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare al unității 

de învățământ 

 

Se convoacă Consiliul clasei (se analizează cazul, se propune și se stabilește o sancțiune) 

 

Se sancționează elevul  învățător/institutor/profesor învățământ primar/diriginte 

 

Aplică sancțiunea 



 

Informează părinții, tutorii sau susținătorii legali 

 

Recomandă măsuri de asistență pentru victimă și agresor 

 

Monitorizează intervențiile, colaborând cu părinții și psihologul școlar 

În cazul unei forme grave de violență școlară: 

 Dirigintele  anunță conducerea unității de învățământ 

 

Sesizează Autoritățile competente (Jandarmeria/Poliția de Proximitate/DGASPC etc.) 

 

Sesizează părinții, tutorii sau susținătorii legali 

 

Informează inspectoratul școlar (consilierul de imagine), în raport cu gravitatea faptei 

 

Înștiințează Comisia de violență 

 Comisia de violență realizează o anchetă detaliată 

 propune măsuri specifice 

convoacă Consiliul clasei 

 

Se stabilește/propune sancțiunea 

 DiriginteleAplică sancțiunea conform Regulamentului de organizare și funcționare al unității 

de învățământ 

 Completează Fișa de înregistrare a cazului de violență și o transmite persoanei desemnate de 

Comisia de violență să centralizeze fișele și să le înregistreze în baza de date 

 Psihologul școlarrealizează consilierea psihologică pentru victimă/agresor 

 Dirigintele și psihologul școlarcolaborează cu familia elevului 

monitorizează cazul 

 Comisia de violență se asigură că fenomenul de violență a fost înregistrat, că măsurile de 

intervenție au fost puse în aplicare și urmărește impactul acestora asupra actorilor implicați în 

cazul de violență respectiv. 



  

ANEXA 2 

Procedura generală de intervenție la nivelul unității de învățământ în situații de violență ce 

necesită intervenția poliției/jandarmeriei/ poliției locale/ambulanței 

Incinta unității de învățământ reprezintă toată zona școlii, incluzând sălile de clasă, cancelarie, 

coridoare, terenul de sport, anexele, curtea școlii, etc. 

Proximitatea unităților de învățământ este reprezentată de suprafața de teren situată în afara curții 

unității, precum arterele rutiere, căile de acces către unitatea de învățământ, spațiile verzi din jurul 

școlii, alte spații publice situate în apropierea acesteia. 

 Dacă violența exercitată constă într-un incident de agresiune simplă și a fost cauzatoare doar 

de vătămări corporale ușoare (lovire ușoară cu palma ori cu dosul palmei), autorul fiind 

elev cu vârsta sub 14 ani, școala poate reacționa prioritar pentru sancționarea acestui 

comportament și poate informa ulterior polițistul de proximitate pentru aplanarea unei stări 

conflictuale între părinții victimei și cei ai agresorului. 

 Dacă este vorba despre mai mult decât exercitarea unei violențe corporale ușoare (lovirea 

repetată de intensitate medie a victimei, atunci poliția/jandarmeria trebuie sesizată odată cu 

intervenția echipajului unei ambulanțe, prin apelul telefonic de urgență la 112.) 

 În toate cazurile de lovire sau alte violențe exercitate împotriva unui elev, conducerea școlii 

trebuie să informeze părinții victimei și instituțiile de aplicare a legii. 

Cei ce vor desfășura astfel de activități sunt cadrele didactice, personalul auxiliar și personalul care 

asigură securitatea/paznicii unității școlare, care se autosesizează sau sunt sesizați de izbucnirea sau 

derularea unui act de violență. 

Monitorizarea (activitățile derulate), intervenție 

Atunci când un salariat al unității de învățământ este sesizat sau se autosesizează despre existența unui 

eveniment de violență în unitatea de învățământ sau în proximitatea acesteia, trebuie să respecte 

următoarele reguli procedurale, în funcție de eveniment: 

A. Pentru tipurile de violență, care cad sub incidența codurilor de la 1.10 la 1.14, 2.3, 3.3., de la 

4.2 la 4.4 și 4.6 din Nomenclatorul actelor de violență în școală, cadrul didactic/cadrul didactic 

auxiliar/personal de pază ce a fost sesizat sau s-a autosesizat de producerea unui eveniment, va 

proceda astfel: 

 se deplasează de urgență (dacă nu se află deja) la locul unde se desfășoară actul de violență 

respectivă; 

 ajuns la locul evenimentului, acesta va efectua o scurtă analiză a actului de violență și va 

comunica imediat conducerii unității de învățământ despre cele constatate; 

 se informează dacă sunt victime ce necesită îngrijiri medicale; 

 dacă sunt victime care necesită îngrijiri medicale, sună la numărul de urgență 112 și solicită o 

ambulanță; 

 directorul unității de învățământ va informa de urgență reprezentanții inspectoratului școlar; 

 în cazul în care printre agresori sunt persoane violente, persoanele care au sunat la 112 vor 

solicita sprijin din partea personalul care asigură securitatea/paznicului școlii pentru a preveni 

o eventuală degenerare a evenimentului și vor solicita, de urgență, sprijinul poliției, 

jandarmeriei, poliției locale; 

 până la sosirea echipajului de poliție/jandarmerie/poliție locală sau ambulanță, după caz, se 

vor lua măsuri de asigurare a primului ajutor victimelor, solicitând sprijinul cadrului medical 

din cadrul școlii (dacă există), conducerii școlii, cadrelor didactice, consilierului școlar, 



personalului de pază, după care vor lua măsuri pentru transportarea victimei/victimelor la cea 

mai apropiată unitate medicală de urgență; 

 vor fi îndepărtați elevii care nu sunt implicați în eveniment și care, prin zgomote, gesturi, 

îndemnuri, pot instiga sau amplifica dezordinea creată. în acest scop, se va folosi un ton 

autoritar, fără a adresa cuvinte jignitoare sau amenințări, având în vedere vârsta și 

comportamentul elevilor. Pe cât posibil, vor fi reținute date despre agresor/agresori pentru 

identificarea lor ulterioară, în cazul în care aceștia ar reuși să fugă și nu ar fi cunoscuți de 

elevi; 

 pe cât posibil, autorii faptei vor fi izolați, conducându-i într-o încăpere din incinta unității de 

învățământ; 

 la sosirea ambulanței, dacă este cazul, se vor da toate detaliile despre victimă și modul cum s-

a întâmplat actul de violență; 

 pe cât posibil, se vor lua măsuri de protejare a locului producerii infracțiunii; 

 la sosirea echipajului poliției/jandarmeriei/poliției locale se vor oferi toate datele necesare în 

vederea identificării elevilor/sau a altor persoane implicate în comiterea faptei, precum și 

cauza/motivul incidentului (dacă se cunosc), măsurile preliminare luate de școală pentru 

soluționarea evenimentului semnalat (în caz de agresiuni fizice - dacă a fost anunțat serviciul 

de ambulanță sau în caz de incendiu dacă au fost informați pompierii); 

 părinții elevilor minori implicați, atât ca victimă, cât și ca autor în incident vor fi solicitați să 

se prezinte de urgență la sediul școlii; 

 echipa de cercetare sosită la fața locului, îndeosebi polițistul de investigații criminale, va fi 

pus la curent cu toate datele și informațiile cu privire la participanții la comiterea actului de 

violență, victime și martori, precum și activitățile și măsurile luate din momentul sosirii la 

locul faptei. 

B. Pentru tipurile de violență care cad sub incidența codurilor de la 1.2,1.3,1.5,1.6, 2.5, 2.4, 3.2, 

34, 3.5, din Nomenclatorul actelor de violență în școală, cadrul didactic/auxiliar ce a fost sesizat 

sau s-a autosesizat de producerea unui eveniment, va proceda astfel: 

 după luarea la cunoștință și, după caz, constatarea faptei și a gravității ei, aceasta se aduce la 

cunoștința profesorului de serviciu, conducerii unității școlare, administratorului (în cazul 

distrugerii de bunuri ale școlii), profesorului diriginte etc.; 

 în cazul în care fapta presupune introducerea de arme albe sau de foc se solicită sprijinul 

personalul care asigură securitatea/paznicului sau a altor cadre didactice, și se sună la numărul 

de telefon 112, încercându-se izolarea și reținerea persoanei în cauză; 

 în cazul în care aceasta reușește să scape, se rețin cât mai multe date despre posesorul armei, 

în vederea informării echipajelor de poliție/jandarmeriei sau, după caz, polițistului de 

proximitate ce vor interveni la solicitare; 

 dacă este elev al școlii, se anunță și părinții acestuia; 

 în cazul în care fapta semnalată constă în furtul unui bun, distrugerea de bunuri (care se 

manifestă prin violență agresivă continuă), se procedează ca mai sus. 

  



ANEXA 3 

Nomenclatorul actelor de violență 

Categorie Tip COD 

1. Atac la 

persoană 

1. Violarea secretului corespondenței (accesarea fără consimțământul persoanei a 

calculatorului, telefonului mobil etc.) 
1.1. 

2. Discriminare și instigare la discriminare 1.2. 

3. Insulte grave, repetate 1.3. 

4. Amenințări repetate 1.4. 

5. Șantaj 1.5. 

6. Înșelăciune 1.6. 

7. Instigare la violență 1.7. 

8. Violențe fizice ușoare, Iară arme (lovire) 1.8. 

9. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de înștiințare 1.9. 

10. Fapte privitoare la viața sexuală (violul, actul sexual cu un minor, perversiunea 

sexuală, corupția sexuală, seducția, hărțuire sexuală) 
1.10. 

11. Violență fizică gravă fără arme (vătămare corporală gravă) 1.11. 

12. Violență fizică cu arme albe 1.12. 

13. Violență fizică cu arme de foc 1.13. 

14. Omor sau tentativă de omor 1.14. 

2. Atentat la 

securitatea 

unității școlare 

1. Introducerea unor persoane străine în incinta școlii 2.1. 

2. Alarmă falsă 2.2. 

3. Incendiere și tentativă de incendiere 2.3. 

4. Introducere sau port armă albă în spațiul școlar 2.4. 

5. Introducere sau port armă de foc în spațiul școlar 2.5. 

3. Atentat la 

bunuri 

1. Însușirea bunului găsit 3.1. 

2. Furt și tentativă de furt 3.2. 

3. Tâlhărie 3.3. 

4. Distrugerea bunurilor unor persoane 3.4. 

5. Distrugerea bunurilor școlii 3.5. 

4. Alte fapte de 

violență sau 

atentate la 

securitate în 

spațiul școlar 

1. Consum de alcool 4.1 

2. Consum de stupefiante sau alte substanțe interzise 4.2. 

3. Trafic cu stupefiante sau alte substanțe interzise 4.3. 

4. Automutilare 4.4. 

5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 4.5. 

6. Suicid sau tentativă de suicid 4.6. 

7. Alte tipuri de violență 4.7. 
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CODUL ETIC  

 

"Integritatea fără cunoştinţe este slabă şi inutilă,  

şi cunoştinţele fără integritate sunt periculoase."  

(Samuel Johnson) 

  

 

         Codul de etică este una dintre pietrele de temelie ale unei profesii adevărate. Codul public 

articulează şi afirmă valorile fundamentale ale profesiei, credinţele şi responsabilităţile. Codul de etică 

propus  reprezintă un set de principii care urmează să fie onorate de către cadrele didactice si 

personalul auxiliar din unitatea noastra. Principiile enunţate servesc drept standarde de ghidare a 

conduitei şi de evaluare judicioasă a conduitei în situaţiile în care  (nu) sunt demonstrate implicaţii 

profesionale şi etice. Codul aderă la convingerea fundamentală că elevul este motivul cel mai 

important pentru existenţa profesiei. 

Acest cod constă din principii, angajamente şi responsabilităţi. În acest document, au fost specificate 

principiile de comportament etic necesare pentru a menţine standardele de integritate, conducere şi 

profesionalism în rândul profesorilor, personalului auxiliar şi administrativ.  

        Toate aceste aspecte integrate în cadrul unui cod aparţin managementului de vârf. După 

elaborare, acesta trebuie comunicat tuturor părţilor interesate atât din interiorul cât şi din afara unităţii. 

Etica şi responsabilitatea educationala necesită un angajament zilnic şi total din partea şcolii 

(directori, profesori, personal auxiliar si nedidactic, elevi şi părinţi). Părinţii elevilor sau tutorii lor 

legali sunt chemaţi să se implice în activităţile organizate de şcoală, să facă propuneri pentru 

îmbunătăţirea calităţii educaţiei copiilor lor, să ia la cunoştinţă şi să respecte prevederile contractului 

de parteneriat cu şcoala.  

Promovarea valorilor etice se face prin lucru în echipă şi prin iniţiativă, iar rezultatele apar prin 

creşterea reputaţiei şi a imaginii şcolii.  

        În acest context, prezentul Cod de etica si deontologie profesionala promovează: 

a. Competenţa profesională;  

b. Integritatea morală;  

c. Cultura organizationala;  

d. Formele respectului (faţă de muncă şi valori, faţă de persoane şi comunitate);  

e. Creativitatea, initiativa şi personalitatea;  

f. Armonizarea interesului individual cu cel colectiv;  



g. Deschiderea către viata comunitatatii;  

h. Alinierea la tendinţele si practicile învăţământului european. 

 

 

      Principiile etice pentru colectivulLiceului Tehnologic‖Dimitrie Bolintineanu‖,  au fost dezvoltate 

pentru a clarifica natura responsabilităţilor etice. 

 

Scopurile prezentului document sunt:  

 A servi drept un ghid pentru practicile etice ale personalului educational; 

 A auto-evalua şi evalua egal responsabilităţile cadrelor didactice faţă de elevi, părinţi, colegi 

şi personalul de conducere; 

 A informa elevii/părinţii deserviţi de către personalul şcolii cu privire la practicile 

educaţionale acceptabile şi comportamentul aşteptat de acestia din partea profesorilor. 

 

Rolul profesorului 

 

         Profesia de cadru didactic trebuie privită de către comunitate cu încredere şi responsabilitate, 

necesitând  standarde ridicate de profesionalism. Prin urmare, profesorul acceptă atât încrederea 

publică, cât şi responsabilităţile de a practica profesia în funcţie de cel mai înalt grad posibil de 

conduită etică. In acest sens responsabilităţile includ angajamentul faţă de elevi, profesie şi 

comunitate. 

         Ca toate codurile profesionale bine stabilite, acesta oferă un ghid de orientare si include aspecte 

specifice pentru procesul de luare a deciziilor etice.  

Codul prevede si  un cadru conceptual de evaluare a măsurilor efectuate. Astfel, aplicarea codului la 

situaţii specifice, în esenţă, se adaptează la fiecare în parte.  

         Rolul unui profesor în societate este pe cât de semnificativ, pe atât de valoros. El are o influenţă 

ce depăşeşte societatea în care trăieşte şi nici o altă personalitate nu poate avea o influenţă mai 

profundă decât un profesor. Elevii sunt profund afectaţi de afecţiunea profesorului, caracterul lui, 

competenţa şi angajamentul său moral. Un astfel de profesor devine un model pentru elevii săi. Elevii 

încearcă să urmeze profesorul lor, în manierele sale, vestimentaţie, eticheta, stil de comunicare şi de 

gesturi. El, profesorul, este idealul lor. 

 În timpul educaţiei lor timpurii, elevii au tendinţa de a stabili obiectivele lor în viaţă şi a planurilor lor 

de viitor, în urma consultării cu profesorii săi.   

 

        Prin urmare, un profesor bun şi cu o viziune largă poate joaca un rol important în  construirea 

viitorului elevilor. În acelaşi timp,  un profesor ,,certat‖  cu normele de etica si buna practica poate 

afecta elevii mult mai serios. Un profesor corupt şi incompetent nu este doar un individ rău, dar, de 

asemenea, o întruchipare a unei generaţii corupte şi incompetente.  

 

Cadrele didactice joacă un rol foarte activ în procesul de instruire: 



 Ajută elevii în autentificarea procesului de învăţare – crearea legăturilor cu curriculum-ul 

şcolar, interesele, cunoştinţele existente; stimularea curiozităţii şi dragostea de învăţare 

 Ajuta elevii să conducă procesul de învăţare; să se încadreze în obiective, scop, roluri, 

planuri, termene-limită, precum şi puncte de control, criterii; să identifice şi să aplice 

strategiile de învăţare optimă pentru procesul de învăţare 

 Ajută elevii să stabilească/construiască „imaginea de ansamblu‖ a cunoştinţelor 

fundamentale. 

 Ajută elevii să îşi definească nevoile informative; să stabilească priviri generale asupra 

subiectelor, lacunelor în cunoştinţe 

 Direcţionarea elevilor pentru a stabili şi folosi cele mai bune surse de informaţii / resurse 

informaţionale / tehnologii de informaţii / strategii de căutare; pentru a selecta şi respinge 

informaţiile; pentru a încadra creanţele informaţionale 

 Ghidarea elevilor pentru a analiza informaţiile; a înţelege şi prelucra aceste informaţii; a 

sintetiza cele mai bune informaţii care să se potrivească cu nevoile personale, şi a le organiza 

eficient 

 Direcţionarea elevilor în  a construi cunoştinţele în urma analizei şi sintetizării informaţiilor; a 

reprezenta fapte, propriile idei, opinii şi înţelegeri 

 Îndreptarea elevilor de a comunica cunoştinţele – a traduce cunoştinţe în mesaje în mod clar, 

încadrând mesajele legate de scopul învăţării, realizarea cerinţelor de evaluare, precum şi 

utilizarea eficientă potenţialului de mediu şi tehnologic. 

 

Ce vizează codul de etică  

 

Responsabilitate, onestitate si respect  (R.O.R.) 

 

  O educaţie publică de calitate, piatră de temelie a societăţii democratice, are rolul de a 

asigura şanse egale pentru toţi copiii şi tinerii şi este fundamentală pentru  dezvoltarea economică, 

socială şi culturală. Profesorii şi personalul din educaţie au responsabilitatea de a întări încrederea 

generală a publicului în standardele serviciilor ce sunt aşteptate de la toţi cei implicaţi în această 

importantă activitate.  

  Manifestarea unei gândiri responsabile este sufletul activităţii profesionale, iar 

activităţile profesorilor şi personalului din educaţie, dedicate cu devotament, competenţă şi dăruire 

pentru a ajuta elevul să-şi atingă propriul potenţial reprezintă un factor critic în asigurarea unei 

educaţii de calitate. Experienţa şi dăruirea profesorilor şi a personalului din educaţie trebuie să fie 

combinate cu o comunitate care să-i sprijine şi să creeze politici care să permită o educaţie de calitate. 

   

 

Acest cod de etică vizează:   

1. aspecte concrete legate de respectarea legilor şi regulamentelor;  

      2.responsabilitatea. 



      3. condiţiile de muncă echitabile; 

      4. conflictele de interese; 

      5. confidenţialitatea; 

      6. preocupările; 

      7. reclamaţiile; 

 

       Codul de Etică se referă la unele valori esenţiale legate de profesia de profesor, şi anume: 

integritatea, onestitatea, respectul, responsabilitatea şi încrederea. 

 

Profesorul trebuie să demonstreze INTEGRITATE prin: 

 crearea şi menţinerea relaţiilor profesionale corespunzătoare 

 exersarea acţiunilor de zi cu zi cu corectitudine, de la gânduri la fapte 

 

Profesorul trebuie să demonstreze ONESTITATE prin: 

 comportarea cu imparţialitate, încredere şi onestitate 

 exprimarea stimei faţă de o altă persoană, acţionând şi discutând sincer şi corect  

 

Profesorul trebuie să demonstreze RESPECT fiind: 

  tolerant, atent şi înţelegător cu alte persoane, părerile şi valorile lor 

  conştient de faptul că relaţia cu elevii şi părinţii acestora trebuie să fie bazată pe respect 

reciproc, încredere şi dacă este necesar, pe confidenţialitate 

 

Profesorul trebuie să demonstreze RESPONSABILITATE prin: 

 oferirea priorităţii educaţiei şi instruirii elevilor 

 angajarea în activităţi de dezvoltare profesională continuă şi de îmbunătăţire a strategiilor de 

predare-învăţare 

 colaborarea şi cooperarea cu colegii  în interesul educării şi instruirii elevilor 

 

 

Principiile eticii 

 

a. respectarea confidenţialităţii informaţiilor de către salariaţi faţă de şcoală, de către 

şcoală faţă de elevi  

b. sensibilitatea faţă de conflictele de interese, detectarea şi  dacă este posibil evitarea 

lor, cît şi transparenţa în activitatea acestora 



c. respect faţă de regulile de drept 

d. conştiinţă profesională, profesionalism 

e. exercitarea profesiunii cu conştiinţă şi responsabilitate 

f. cultivarea competenţei profesionale 

g. limitarea deciziilor şi acţiunilor la competenţa profesională 

h. loialitate şi bună credinţă, a nu înşela, a-şi ţine cuvântul, a fi echitabil 

i. simţul responsabilităţii si asumarea propriei responsabilităţi 

j. respectarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi 

k. evitarea discriminărilor de orice fel 

l. respectarea fiinţei umane, a nu aduce prejudicii intenţionate celorlalţi, a respecta 

personalitatea umană, cu necesităţile şi exprimările sale. 

 

       Obiective 

 

        Acest Cod de conduită etica este construit în jurul unor obiective clare: 

 promovarea valorilor si  principiilor etice   

 crearea unui climat etic adecvat activităţii profesionale în acord cu misiunea 

instituţiei 

 prevenirea şi rezolvarea conflictelor etice 

 descurajarea practicilor imorale 

 sancţionarea abaterilor de la valorile si cultura instituţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE CADRELOR DIDACTICE  

 

 Drepturile Profesorului: 

 

1. Corpul profesoral se bucură de toate drepturile legale stipulate în Codul Muncii, Legea 

Educatiei, Statutul Personalului Didactic şi în Contractul colectiv de muncă. 

2. Cadrele didactice au dreptul de a participa la activităţi de perfecţionare profesională şi în 

timpul anului şcolar. În acest caz, cu acordul directorilor sau al Consiliului de Administraţie, 

se va stabili durata absenţei permise şi condiţiile de acoperire a orelor / materiei. 

3. Profesorii pot aduce la cunoştinţa directorilor sau Consiliului de Administraţie recomandările, 

observaţiile şi doleanţele lor, verbal sau în scris. 

 

Îndatoririle Profesorului: 

1. Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi care decurg din Legea Învăţământului, Statutul 

Personalului Didactic şi din prevederile contractului de muncă. 

2. Crearea atmosferei de lucru în timpul orelor, încurajând elevii la o comunicare loială şi dialog 

eficient, bazat pe respect reciproc. 

3. În perioada pregătirii pentru examene sau lucrări scrise, profesorul trebuie să: 

 fie disponibil de a ajuta elevii în pregătirea eficientă a probelor de examen 

 creeze un mediu ce ar favoriza desfăşurarea corectă şi deschisă a testului /examenului 

 să nu ofere informaţii elevilor la un nivel scăzut, fiind necesar ca elevii să apeleze la 

meditaţii private 

 să nu preseze părinţii să-şi trimită copiii la meditatii particulare, pentru ca aceştia să 

fie promovaţi sau pentru a obţine o notă mai bună 

 

4. în timpul examenelor/lucrărilor scrise: 

  să aprecieze cu grijă şi corespunzător răspunsurile elevului şi acordarea de note 

 să nu vândă informaţii cu privire la examene /lucrări scrise elevilor/părinţilor 

 să nu colecteze sume ilegale de la elevi pentru examene (de exemplu: pentru 

plată sau taxe substanţiale, candidaţii au acces la cel puţin o parte din 

conţinutul examenului) 

 să nu accepte/solicite foloase materiale/banesti, în scopul facilitarii 

candidatilor pentru obţinerea unei note mai bune  (de exemplu:  acceptarea 

notiţelor scrise şi a manualelor ascunse; oferirea de solutii de rezolvare a 

subiectelor, utilizarea telefoanelor celulare, etc.) 



 să nu manifeste presiune asupra părinţilor ca aceştia să-şi trimită copiii la 

meditatii, pentru a susţine un examen 

 să nu ofere pregătire contra-plată (nu se au în vedere consultaţiile gratuite 

înainte de examen stabilite conform unui grafic de către conducerea şcolii)  

5. Evaluarea elevilor: 

 Evaluarea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor elevilor se va face periodic, ritmic şi 

printr-o varietate de mijloace, folosite cu obiectivitate şi corectitudine, pentru a oferi 

elevilor posibilităţi de afirmare a tuturor laturilor personalităţii acestora (inteligenţa, 

imaginaţie, spirit critic, sensibilitate). Profesorii trebuie sa informeze elevii despre 

modalităţile şi criteriile de evaluare pe care le va aplica. 

 Să nu se accepte cadouri şi favoruri din partea părinţilor şi elevilor, pentru a obţine o notă 

mai mare 

 Să nu  falsifice lucrările si/sau rezulatele lucrărilor 

 

6. Cadrele didactice au obligația morală de a efectua în afara normei:  pregatirea suplimentara a 

elevilor. 

7. Fiecare cadru didactic are obligaţia de a efectua cel puţin o data la doua săptămani serviciul 

pe şcoala, în funcţie de graficul stabilit.  

8. Cadrele didactice care au calitatea de diriginte vor conlucra cu parinţii prin:  

 şedinţa cu părinții ( lunar );  

 vizite la domiciliu;  

 lectorate cu părinții;  

 întâlniri individuale;  

 întâlniri comune diriginte – părinte – elev - cadre didactice;  

 consultaţii periodice în ziua şi ora stabilită de comun acord 

 consiliul profesorilor clasei pentru stabilirea notelor la purtare.  

9. Diriginţii, cadrele didactice vor organiza, coordona activitatile extracurriculare Profesorii 

diriginţi au obligaţia să organizeze activităţi care să contribuie la formarea unităţii 

colectivelor pe care le conduc, la pastrarea bunurilor şcolii. 

10. Cadrele didactice, care deţin funcţia de şefi de catedră /comisie, răspund de coordonarea 

intregii activitati a catedrei/comisiei si îşi desfaşoara activitatea pe baza unui plan de munca.  

11. Activitatea educativă va fi sprijinită de tot personalul didactic auxiliar si nedidactic al scolii 

12. Activitatea şi programul laboranţilor se stabilesc în cadrul catedrei de specialitate.  

13. Biblioteca şcolii va funcţiona conform programului stabilit. Bibliotecarul va populariza, prin 

intermediul cadrelor didactice şi prin activitatea la orele de dirigenţie, fondul de carte. 

Bibliotecarul răspunde și de manualele şcolare.  



14. Sistemul informaţional si banca de date a şcolii vor fi asigurate prin:  

 informatician 

 serviciul secretariat;  

15. In cadrul Consiliului de administraţie, Comisiei diriginţilor şi la nivelul catedrelor/comisiilor 

vor fi comunicate sarcinile si hotararile factorilor de decizie. 

16. Contabilul sef si administratorul scolii repartizează pentru personalul din  subordine atributii 

şi sarcini bine definite.  

17. Activitatea instituţiei este organizată conform programului stabilit  şi pe baza Regulamentului 

de ordine interioara.  

18. Pentru rezolvarea unor probleme personale, cadrele didactice se pot învoi conform legii si în 

urmatoarele conditii:  

 prin suplinirea cu cerere;  

 concediu fără plată în condiţiile legii. 

19. Personalul didactic nu trebuie să participe la nici o activitate, în scoala sau în afara sa, care ar 

putea afecta imaginea institutiei. 

 

 

 

 

OBLIGAŢIILE  FAŢĂ DE PROFESIE 

 

PERSONALUL DIN EDUCAŢIE TREBUIE 

1. să merite încrederea şi confidenţa publică şi să crească stima faţă de profesie prin asigurarea unei 

educaţii de calitate pentru toţi elevii; 

2. să asigure permanenta înnoire şi îmbogăţire a cunoştinţelor profesionale;  

3. să contribuie la dezvoltarea şi promovarea politicilor de educaţie; 

4. să participe la dezvoltarea culturii sale profesionale deschise şi de reflectare; 

5. să trateze colegii cu respect, cooperând cu ei  şi promovând procesul de studiu al elevilor; 

6. să ofere suport noilor veniţi în această profesie; 

7. să respecte confidenţial informaţia despre colegii săi, cu excepţia situaţiilor impuse de lege  sau 

obligate prin Codul de etică; 

8. să pună în discuţie comportamentul unui profesor, când este serios încălcat Codul de etică si 

deontologie profesionala. 



9. să susţină toate eforturile pentru promovarea democraţiei şi a drepturilor omului în şi prin 

educaţie. 

 

OBLIGAŢIILE FAŢĂ DE ELEVI 

 PERSONALUL DIN EDUCAŢIE TREBUIE: 

1. să respecte dreptul elevilor fără discriminare 

2. să înţeleagă unicitatea, individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui elev şi să prevadă 

orientarea şi încurajarea fiecărui elev de a-şi realiza întregul său potenţial;  

3. să menţină relaţii profesionale cu elevii;  

4. să apere şi să promoveze interesele elevilor şi să facă orice efort pentru a proteja elevii de 

abuzuri fizice, psihologice sau sexuale;  

5. să manifeste simţul datoriei, seriozitate şi confidenţialitate în toate problemele ce afectează 

binele elevilor lor;  

6. să-şi exercite autoritatea cu dreptate şi  intelepciune;  

7. să se asigure că relaţia privilegiată între profesor şi elev nu este exploatată în niciun fel 

8. să manifeste pentru elevi cinste şi integritate şi să nu întreprindă nimic ce ar putea discredita 

aceste calităţi 

9. să fie conştient că fiecare copil este o individualitate şi discipolii se pot deosebi în asimilarea 

cerinţelor promovate de educaţie 

10. să nu utilizeze relaţiile profesionale cu elevii în avantaje private 

11. să nu divulge informaţia despre elevi, obţinută pe parcursul serviciului profesional, cu 

excepţia situaţiilor cerute de lege sau scopul profesional 

12. să nu accepte favoruri sau cadouri de la elevi în schimbul unor privilegii. Să nu accepte, 

direct, sau indirect, orice tip de recompensă de la elevi 

13. să evalueze elevul doar în baza meritului şi performanţelor scolare 

14. să nu aplice pedepse corporale faţă de elevi.  

OBLIGAŢII FAŢĂ DE COLEGI 

 PERSONALUL DIN EDUCAŢIE TREBUIE: 

1. să promoveze colegialitatea între colegi, respectându-le poziţia profesională şi opiniile;  

2. să fie pregătit să ofere sfaturi şi asistenţă în mod special celor la început de carieră sau în 

pregătire;  

3. să menţină confidenţialitatea informaţiilor despre colegi obţinute în cursul serviciului 

profesional, dacă dezvăluirea nu serveşte îndeplinirii unei sarcini de serviciu;  

4. să-şi asiste colegii în procedurile paritare negociate şi agreate între sindicatele din educaţie şi 

angajatori;  



5. să apere şi să promoveze interesele şi binele colegilor şi să-i protejeze de abuzuri fizice sau 

psihice; 

6. să nu accepte gratitudini, atentii sau favoruri ce ar putea leza sau influenţa deciziile / acţiunile 

profesorale; 

7. să nu încerce să influenţeze Inspectoratul Scolar si M.E.C. prin  conţinuturi ce ar putea afecta 

profesorii, elevii si scoala(reclamații). 

 

OBLIGAŢIILE FAŢĂ DE PĂRINŢI 

 

PERSONALUL DIN EDUCAŢIE TREBUIE: 

1. să recunoască dreptul părinţilor la informare şi consultare, prin metode agreate, cu privire la 

binele şi progresul copiilor lor;  

2. să respecte autoritatea părintească legitimă, dar să acorde sfaturi dintr-un punct de vedere 

profesional cu privire la ce este cel mai bine pentru interesul copilului;  

3. să facă orice efort pentru a încuraja părinţii să se implice activ în educaţia şi succesul copiilor; 

4. să informeze părinţii despre progresul sau deficienţele elevilor săi, exercitând onestitatea şi 

tactul pedagogic la maximum; 

5. să lucreze şi sa coopereze cu părinţii elevilor săi, stabilind relaţii deschise, principiale, cinstite 

şi respectuoase 

6. să nu accepte favoruri sau cadouri, în schimbul unor privilegii.  

 

 

PROFESORII  

Art.33. Personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar are drepturile şi obligaţiile 

prevăzute în Legea Educatiei 2011, privind Statutul Personalului Didactic, Sectiunile 8-11.   

Personalul didactic are şi urmatoarele obligaţii:  

Respectarea  programului scolii.  

2) Îndeplinirea la timp a sarcinilor trasate.  

3) Întocmirea corectă şi transmiterea în termen a statisticilor şi informării solicitate de şefii 

comisiilor şi conducere.  

4) Participarea efectiva la activitatile tuturor comisiilor din care face parte.  

5) Să folosească un limbaj corespunzător în relaţiile cu elevii, cu părinţii, cu celelalte cadre didactice 

şi personalul şcolii  

6) Sa nu lezeze în nici un mod personalitatea elevilor, să nu primejduiască sănătatea lor fizică şi 

psihică  

7) Sunt interzise cu desăvârşire pedepsele corporale  

8) Să respecte programa şcolară si ordinele M.E.C. privind volumul temelor de acasă  pentru a nu 

suprasolicita elevii  

9) Întocmirea planificării calendaristice semestriale şi anuale şi depunerea la termenul stabilit la 

şeful de catedră.  



10) Să încheie situaţia şcolară (media semestrială) a elevilor în ultima oră de curs  

11) Sa facă evaluarea elevilor ţinând cont de prevederile codului/regulilor de evaluare  

12) Personalul didactic desemnat, are obligaţia de a informa elevii despre acţiunile care se vor 

desfăşurate în cadrul şcolii fie direct, fie prin materiale afişate la avizier.  

13) Personalul didactic care se remarcă prin implicare şi activităţi nenormate, va fi recompensat la 

propunerea şefilor de catedră, a responsabililor de arii curriculare, a directorilor.  

14) Se interzice profesorilor, a da afară elevii din timpul cursurilor. Elevii care perturba orele de 

curs vor fi pusi, la sugestia Comisiei de disciplina,  in discutia Consiliului Profesorilor clasei pentru 

a fi sanctionati.  

15) Se interzice profesorilor să întrerupă sau să suspende orele de curs fără acceptul conducerii 

scolii.  

16) Se interzic convorbirile telefonice ale profesorilor, în timpul orelor de curs.  

17) Se interzice rezolvarea problemelor de secretariat ale clasei sau ale profesorului, în timpul orelor 

de curs.  

18) Se interzice cadrelor didactice să trimită elevii în cancelarie după cataloage, materiale didactice 

sau alte obiecte.  

 19)Perfectionarea permanenta in specialitate si psihopedagogica (prin studiu individual si 

participarea la actiunile de perfectionare organizate de catedra, scoala, ISJ, CCD,  sustinerea 

gradelor didactice si perfectionari periodice conform deciziei Consiliului de Administratie).  

20) Sa nu desfasoare activitati si discutii politice si de prozelitism religios in scoala.  

21) Sa nu lipseasca nemotivat de la ore  

22) Sa consemneze absentele la inceputul orelor si notele acordate in catalog ;  profesorii care 

utilizeaza catalogul personal au obligatia de a consemna absentele si notele in catalogul oficial la 

sfarsitul fiecarei zile de curs.  

     Nu sunt admise modificări de note în documentele şcolare.Eventualele greşeli se corectează in 

ziua respectiva, sub semnătură şi se aplică ştampila școliii, dupa care se consemneaza de catre 

serviciul secretariat  intr-un registru special de monitorizare a modificarilor facute in documentele 

scolare. 

 

23 Profesorii au obligaţia de a lua catalogul clasei la  orele de curs şi de a-l aduce în cancelarie la 

sfârşitul orei. Se interzice lăsarea cataloagelor în laboratoare, cabinete, săli de clasă. 

24) Semnarea zilnică a condicii de prezenţă este obligatorie. La sfârşitul săptămânii conducerea 

instituţiei poate anula orele nesemnate de către profesori. 

25) Activităţile instructiv-educative organizate în afara orelor de curs (pregătirea suplimentară a 

elevilor, cercuri, activităţi culturale, artistice, sportive etc.) vor fi incluse în planurile de muncă ale 

colectivelor de catedră. 

26) Cadrele didactice vor fi prezente în instituţie cu 5 minute înainte de începerea orelor de curs. 

27) Ţinuta şi conduita cadrelor didactice trebuie să fie, prin decenţă şi bun simt, adecvate activitatii 

desfasurate. 

  28) Se interzice introducerea şi consumul băuturilor alcoolice în incinta şcolii sau prezentarea sub 

influenţa acestora. 

      În fişa de evaluare a activităţii cadrelor didactice, se vor include INDICATORI referitori la starea 

disciplinară a colectivelor de elevi şi la gradul de implicare în soluţionarea situaţiilor disciplinare 

deosebite (colaborarea cu conducerea, cu psihologul  şcolii, cu familia, cu partenerii de educatie, etc).  

     Daca la adresa unui cadru didactic se primesc, intr–un an scolar, reclamatii (contestatii) repetate, 

scrise sau verbale, cu privire la calitatea procesului de predare – invatare, nerespectarea deontologiei 



profesionale  sau la corectitudinea evaluarii, acesta va fi pus in discutia unei comisii interne de 

disciplina  care va inainta Consiliului de Administratie propuneri corespunzatoare.  

      Refuzul de a răspunde si indeplini sarcinile şi solicitările unitatii, duce la diminuarea 

calificativului anual şi sancţionarea în conformitate cu prevederile Codului de etica şi Statutului 

personalului didactic.  

     Constituie abatere de la normele de etica si deontologie profesionala si transmiterea, catre 

colegi, elevi si parinti, de informatii  deformate in mod  tendentios cu scopul  de a induce 

nemultumiri colective si/sau actiuni de protest in randul acestora. 

RECOMPENSE PENTRU PROFESORI 

1. Evidenţierea în Consiliul Profesoral 

2. Acordare gradaţiei de merit conform metodologiei elaborate de M.E.C.S 

3. Acordarea de premii sau recompense materiale din fondul şcolii, dacă este posibil, 

sau de la agenţii economici (sponsori) pentru rezultate remarcabile. 

4. Recomandarea scrisă sau verbală pentru poziţii în diferite comisii la nivel local, 

juidetean, naţional, pentru participarea la diverse activitati profesionale. 

5. Acordarea titlului de „Profesorul anului‖ 

 

 

SANCŢIUNI  

 

Abateri Prima dată De mai multe ori  

Întârzieri repetate la ore Notarea în condica de 

prezenţă 

 Atenţionare în faţa Consiliului 

Profesoral şi a Consiliului de 

Administraţie  

 Neplata orei dacă întârzierea 

depăşeşte 10 minute 

Absenţă nemotivată de la 

ore 

Neplata orei  Neplata orelor 

 Diminuarea calificativului anual 

 Sancţiune salarială stabilită de 

Consiliul de Administraţie  

Absenţă nemotivată de la 

Consiliul Profesoral 

Avertisment verbal  Atenţionare în faţa Consiliului de 

Administraţie  

 Diminuarea calificativului anual 

 

Atitudine 

necorespunzătoare faţă de 

Avertisment verbal  Atenţionare în faţa Consiliului Profesoral  



colegi, elevi, parinti  Diminuarea calificativului anual 

          Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel nedidactic răspunde 

disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor, potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru 

încălcarea prezentelor normelor de etica si deontologie care dăunează interesului învăţământului şi 

prestigiului instituţiei.  

       Sancţiunile disciplinare, care se pot aplica personalului mentionat, în raport cu gravitatea 

abaterilor, precum si procedura sunt cele prevazute de Legea educatiei, Sectiunea 11: 

a) observaţie scrisă;  

b) avertisment;  

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de 

îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;  

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea 

unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de 

conducere, de îndrumare şi de control;  

e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;  

f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.  

    Orice persoana poate sesiza unitatea cu privire la savarsirea unei fapte ce poate constitui abatere 

disciplinara. Sesizarea se face in scris si se inregistreaza la secretariatul unitatii. 

 

     Directorul  stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea aba-terii disciplinare 

savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele: 

a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita; 

b) gradul de vinovatie a salariatului; 

c) consecintele abaterii disciplinare; 

d) comportarea generala in serviciu a salariatului; 

e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta. 

 

Dispoziții finale 

 

         Comportamentul etic în rândul cadrelor didactice, a personalului auxiliar si administrativ 

reprezinta expresia atitudinilor si practicilor pe care acestia le promoveaza in nume propriu in cadrul 

unitatii. Atunci când există dubii serioase cu privire la comportamentul etic al colegilor sau dacă 

profesorii sunt nevoiţi să lucreze în situaţii care nu reflectă standardele menţionate în acest Codul Etic 

pentru profesori, atunci profesorul este obligat să ia măsuri corespunzătoare pentru a rectifica aceste 

condiţii. 

Pana la elaborarea si aprobarea unei proceduri de aplicare, următoarea procedură 

poate servi ca  ghid pentru  menţinerea standardelor: 

 



1. Profesorul trebuie să se anunte si sa se consulte în mod confidenţial cu 

conducerea unitatii cu privire la situaţia prin care s-a  încălcat Codul  etic.  

2. Când este posibil, responsabilul de catedra/comomisie trebuie să se apropie 

direct de colegul al cărui comportament este discutabil şi să se caute 

rezolvarea situaţiei.  

3. În cazul în care problema rămâne încă nerezolvată, recomandările  trebuie să 

se facă către Comisia de Etică. 

4. Comisia  de Etică este responsabila pentru:  

 Promovarea principiilor si normelor de etica si deontologie 

profesionala. 

 Revizuirea periodică şi afisarea modificărilor facute la Codul de 

etica. 

 Diseminarea si explicarea  conţinutului   Codului de etica. 

 Repartizarea responsabilităţilor  pentru  monitorizarea 

comportamentelor 

 

 

     Prezentul proiect de Cod de etica si deontologie profesionala va fi supus spre dezbatere in ordinea 

mentionata de catre Consiliul Profesoral, Comisia de etica și disciplină, Comisia paritara, si apoi  va fi 

prezentat spre aprobare, Consiliul de Administratie cu votul majoritatii, al scolii. 

Din momentul aprobarii, Codul, in forma finala, devine obligatoriu pentru tot personalul unitatii. 

Obligativitatea este individuala si consta in  cunoasterea, insusirea si respectarea principiilor si 

normelor din prezentul Cod. 

 

 

Proiect elaborat, 

 prof. ENACHE MIHAELA 

Prof. BELDIMAN IULIANA 

 

   

 

 

 

 


